
اأن عمر جمانة حداد  »تفاجاأُت حين اكت�شفت 
اأظ��ّن��ه��ا في  ك��ن��ُت  بالتمام وال��ك��م��ال،  39 ع��ام��اً 

الأربعينات«!
جابر ع�شفور، »اليوم ال�شابع« 17 اأكتوبر

ال�����ذي ق���ال���ه رئي�س  ال��م��خ��ج��ل  ال���ك���ام  ه����ذا 
»ف�����وز«  ل��ت��رق��ي��ع   »39 »ب����ي����روت  »م�������ش���اب���ق���ة« 
1965، ل يك�شف فقط  �شحافية من مواليد 
في  »ك��ب��ارن��ا«  يعي�شها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��اف��ت  ح��ال��ة 
بل  تافهاً،  ك��ان  مهما  م��ادي  مك�شب  اأي  �شبيل 
اأي�شاً حالة الح�شي�س التي ا�شتنقعت  يك�شف 
اأننا نجحنا  الثقافية، وكيف  اأخاقياتنا  فيها 
عمليات  اإل���ى  وت��ح��وي��ل��ه  ���ش��يء،  ك��ل  بت�شخيف 
م�شتورداً  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  وت���ج���ارة،  ���ش��م�����ش��رة 
مثًا  )خ��ذوا  معروفة  غربية  موؤ�ش�شات  م��ن 
وباأّي  ال��ع��رب��ي��ة«  »ال��ب��وك��ر  الم�شّماة  ال��ج��ائ��زة 
اأيام  »الغاوون« منذ  ُتدار، وقد علمت  طريقة 
عدم  طلب  »الجائزة«  من  قريب  م�شدر  من 
باتت »م�شمونة« هذه  اأنها  ا�شمه  الك�شف عن 
ل��ل��روائ��ي��ة ع��ل��وي��ة ���ش��ب��ح ع��ن روايتها  ال�����ش��ن��ة 
اإن  الم�شدر  وق��ال  ال��غ��رام«!  »ا�شمه  الجديدة 
ع�شفور  جابر  الدكتور  هو  الطبخة«  »ع��ّراب 
بالتفاق مع �شموئيل �شمعون وجمانة حداد 
الأ�شهر  ف��ي  �شبح  ع��ل��وي��ة  ا�شتماتت  ال��ل��ذي��ن 
كلمة  تترك  ولم  ر�شاهما  في طلب  الما�شية 

مديح وتمّلق لم تقلها فيهما!(.
تّم  لاإ�شاءة  تعّمداً  اإن  اأي�شاً،  قوله  نريد  ما 
�شرف  وم��اه��ر  ع�ّشاف  زي��ن��ب  الزميلَين  بحق 
قائمة  في  ا�شَميهما  و�شع  خ��ال  من  الدين 
رغم   ،»39 »�شموئيل  لم�شابقة  المر�ّشحين 
برف�شهما  »الم�شابقة«  القائمين على  معرفة 
القاطع لذلك، ما ا�شطّرهما اإلى ن�شر تو�شيح 

في موقع »اإياف« )19 اأكتوبر( جاء فيه:

ا���ش��َم��ي��ن��ا ف��ي ق��ائ��م��ة مر�ّشحي  ب���زّج  »ف��وج��ئ��ن��ا 
باأن  علماً   »39 »بيروت  ُتدعى  هزلية  م�شابقة 
�شمعون  �شموئيل  ال�شّيد  الم�شابقة  �شاحب 
ي��ع��رف ب��اأن��ن��ا رف�����ش��ن��ا رف�����ش��اً ق��اط��ع��اً تر�شيح 
اأنف�شنا )ولدينا الر�شائل التي ُتثبت ذلك(! اإن 
هذه الطريقة الكيدية )لأ�شباب �شخ�شية لم 
تعد تخفى على اأحد( توؤّكد على تفاهة هكذا 
والنفوذ  ال�شلطة  الوحيد  هدفها  م�شرحيات 
م��ن خ���ال اإظ���ه���ار ال��ك��ّت��اب ال�����ش��ب��اب بمظهر 
من  تقييم  اإل��ى  يحتاجون  الذين  القا�شرين 
قبل اأ�شخا�س هم اأكثر من يحتاج اإلى تقييم. 

ما اقت�شى التو�شيح«.
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�شرف  ماهر  ال��راح��ل  ال�شاعر  »وك��ان 
الدين...«

�شّتين  اأو  خم�شين  بعد  �شترُد  جملة 
اليوم  م��وج��ودة  لي�شت  م��ا  ف��ي �شحيفة  ع��ام��اً 

على الأرجح.

ب كّل مّنا هذه ال�شيغة على ا�شمه. فلُيجرِّ
 

بها اأيها ال�شاعر. جرِّ

التي  الم�شتقبل  ج��رائ��د  على  قليًا  �س  تل�شّ
�شت�شدر في غيابك.

�س على ما هو مرعب. تل�شّ

واأنت  نف�شك  على  �س  وتل�شّ الآخ��ري��ن  ات��رك 
غائب.

- مرعوٌب؟
- جّداً.

- بماذا ت�شعر؟
- بالغرابة.

ل ال�شيغة قليًا: - ح�شناً �شاأُعدِّ
�شرف  م��اه��ر  ال��راح��ل  الكبير  ال�شاعر  »وك���ان 

الدين...«

- هل تغّير اإح�شا�شك؟
- ل.

- هل زال خوفك.
- ل. ل.

اإليه  ما يطمح  اإلى  ال�شيغة  ل  �شاأُعدِّ - طّيب. 
اأي �شاعر:

»وكان ال�شاعر العالمي وحائز »نوبل« لاآداب 
الراحل ماهر �شرف الدين...«

- هل زال الرعب؟
- ل.

- والغرابة؟
- ل. ل.

- طّيب، هل اأنت متاأّكد باأنك حّي الآن؟
اأم على  ال���م���وت  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ال���رع���ب  - وه����ل 

الحياة؟

- ط��ّي��ب ط��ّي��ب، ا���ش��م��ْع. ���ش��اأغ��ّي��ر ف��ي ال�شيغة 
ب�شكل مختلف:

»وكان ال�شاعر الراحل ماهر �شرف الدين قد 
توّفي عن عمر ُيناهز ال�شبعين عاماً...«

- ل، ل، اأرجوك، اأنا ل اأ�شتطيع الت�شديق.

- طّيب �شاأزيد في العمر:
»وكان ال�شاعر الراحل ماهر �شرف الدين قد 

توّفي عن عمر يناهز الت�شعين عاماً...«

- ل. ل.

- ح�شناً والآن:
الدين  ���ش��رف  م��اه��ر  ال��راح��ل  ال�شاعر  »وك���ان 
ق����د ت����وّف����ي ب���ع���د �����ش����راع ط���وي���ل م����ع مر�س 

ال�شرطان...«

- ل. ل.

الدين  �شرف  ماهر  الراحل  ال�شاعر  »وك��ان   -
قد توّفي وفاة طبيعية في منزله...«

اأ�����ش����ّدق  ل  اأن������ا  �����ْف.  ت�����وقَّ اأرج�������وك  ل.  ل.   -
كامك.

ق! - ل ت�شدِّ
ط����ّي����ب خ�������ْذ واق�����������راأ ج�����ري�����دة م�����ن ج����رائ����د 

الم�شتقبل.

- و»الغاوون«؟
- اأقفلت.

- اأقفلت! ولماذا اأقفلتها زينب؟

- زينب؟
خْذ واقراأ اإذاً:

»وكانت ال�شاعرة الراحلة زينب ع�ّشاف...«

- ل. ل. ل. اأين اأنا الآن؟
- اأنت معي هنا.

- ومن اأنت؟
- اأنا هو ال�شاعر الراحل ماهر �شرف الدين.

منذ الأزل واهلل وحيد. ول اأحد ي�شتغّل الفر�شة، لا�شتفراد 
به والق�شاء عليه.

***

ورقة  جّثته  جانب  اإل��ى  وج��دوا  ال��راأ���س،  في  بر�شا�شة  انتحر  �شخ�س 
َكَتَب عليها بغ�شب: اأنا اآٍت اإليك يا اهلل... اأنا اآٍت اإليك اأيها الوغد.

***

ال�شماء  في  القمر  ب�شيطاً:  كان  لوحاته  اإح��دى  في  فعله ماغريت  ما 
على  يحّطان  ل  فلَم  ال�شماء  في  والطير  القمر  ال�شجرة.  على  طيٌر 
�شجرة؟ هذه فكرة بدائية يكتبها �شاعر من ال�شف الثاني. ما يجعل 
اأهم  الب�شيطة  الفكرة  اللون مع  الأل��وان.  فكرة ماغريت مده�شة هي 
بكثير من الكلمة. الكلمة عكروتة. من دعاة البري�شتيج. ل تقبل باأقل 
من  تحت،  من  اأت��ى  بروليتاريا،  ف��ّاح،  اب��ن  اللون  عظيمة.  فكرة  من 
فكرة  اإلى  ويحّولها  ب�شيطة  فكرة  باأي  ير�شى  لذلك  ال�شفلي،  العالم 
اللون ل يبلغ  بّراقة. الكلمة تبلغ ذروتها حين توؤّدي وظيفتها، بينما 

ذروته اإل اإذا اأدى وظيفته ووظيفة غيره.

***

متكئة على يدك اليمنى. مائلة، وفي القرى يقولون للجميل: ميَّال. 
اأرى كل �شيء كل �شيء. نعم كل �شيء. حتى  واأن��ا  �شّفاف كل ما فيك، 

ذاك الذي تظّنين اأنه غير موجود.

***

وتنظرين  ت�شربينه.  ال��ذي  الكوكتيل  ل��ون  من  ثيابك  ول��ون  �شجرة، 
عن  م�شلًِّا  ���ش��واراً  ي��دك  ف��ي  وتلب�شين  الُم�شِجر.  اأن��ا  اإل���ّي.  ب�شجر 
باأّمك  اأ�شتحلفِك  الطائرة.  تذكرة  ثمن  هي  دولر  بمئَتي  غادرِته  بلد 
البغي�شة اأن تبقي كما اأنِت في ال�شورة، فقط اأن تغم�شي عينيِك بما 

يكفي لأعيد تلوين فمِك.

***

ر، ل فرق،  في طرف عينِك الي�شرى التي تكاد تغمز الكاميرا اأو الم�شوِّ
امراأة.  يعد وجهاً. �شار  لم  الوجه  تقريباً  الفتاة.  معنى جديد لوجه 
والرجل الذي يراك الآن لم يعد رجًا. �شار العد�شة نف�شها. هو الآن 
اأكثر، من ذقنك  اأكثر، من وجهك الم�شتر�شل ك�َشعرك،  يقترب منك، 
باإخفاء  نف�شها  ُترهق  ل  �شفاه  من  اأكثر،  را�شبة،  ابت�شامًة  تعني  التي 
قبلة،  يطبع  يلم�شِك.  يكاد  يقترب.  العد�شة  الرجل  اأك��ث��ر.  الأ�شنان. 

وتظّنينه ياأخذ �شورة.
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اأحترم الترجمة والمترجمين والأثر 
الجّيد الذي يتركونه لنا كّلما قاموا 
بما عليهم وو�شلوا اإلى الن�س العربي 
ال�شحيح.  وال���رداء  اللطيف  الكحل  به  ال��ذي 
وكذلك يحتوي على الأ�شلوب، اأ�شلوب الفاعل 
المتعة  ذق��ن��ا  لبنان  ف��ي  ون��ح��ن  المترجم،  اأو 
القارىء  يبهر  م��ا  على  وح�شلنا  منه،  غالباً 
وما يفتح له اآفاقاً من خارج المكان حيث هو، 
اأجنبية. ولدينا  اآتية من ثقافات ومن عوالم 
تبقى  وه��ي  جّلى،  اأعمال  النه�شة  ع�شر  منذ 
�شبق. ول  ما  اإل��ى  بعدها ي�شاف  مرجعاً، وما 
المهارة  وم���ن  ال��ن��وع��ي��ة  م��ن  مكتباتنا  تخلو 
ومن الف�شاحة التي هي في ال�شياق، على مّر 
لجنة  لنا  قّدمته  ما  الأمثلة  وم��ن  ال�شنوات. 
وكان  ب��ي��روت.  في  »الأوني�شكو«  عبر  ال��روائ��ع 
اأننا فزنا بترجمات من التراث الإن�شاني، منذ 
الإغريق حتى الأزمنة الحديثة، من خالها. 
وهي تعطلت في حقبة م�شت، ول هناك من 
يماثلها في الجّدية وفي اأنها جلبت اإلى اللغة 
كل  ف��ي  �شعوب  ل��دى  كامنة  ح�شارة  العربية 

مكان.
واأذك�����ر واح�����داً م��ن ال��م��ت��رج��م��ي��ن اأول���ئ���ك هو 
الأدي����ب ال��ق��ا���س ال��راح��ل ف����وؤاد ك��ن��ع��ان الذي 
لإحدى  بلزاك،  الفرن�شي  للكبير  ترجمة  له 
رواي���ات���ه. وك���ان اأن���ه ف��ي ه���ذه ال��ت��رج��م��ة، بلغ 
اإلى  عنده  التاأنق  ا�شتّد  بحيث  البيان  اأن�شع 
ا���ش��ط��دم، من  اأن��ه  اأي�����ش��اً  نقطة بعيدة، وك��ان 
اأغلق  ك��اأن��ه  اأي  المعنى،  بحائط  ذل��ك،  ج��راء 
الدروب  عليها  ت  �ُشدَّ اأي  نف�شها،  على  العبارة 
تكون  اأن  ل  ال��ن��ه��اي��ة،  ف���ي  وا���ش��ح��ة  ل��ت��ك��ون 

مخنوقة وم�شيرها الا�شيء.
المرحلة،  تلك  ف��ي  كنعان  ج��ان��ب  اإل���ى  وك��ن��ت 
ح��ي��ن ك��ان ال�����ش��ام ي��رف��رف وال��ه��م��وم ه��ي ما 
هي ومفادها اأن نم�شك الأقام واأن نوؤلف واأن 
واأن  الق�شة،  اأو  الق�شيدة  اأو  المقالة  نن�شىء 
في  مغامرين  نكون  واأن  لنا،  يحلو  ما  ن�شنع 

كل فن، واأن تكون لنا الجراأة على الإقدام.
وكان كنعان رئي�س تحرير مجلة »الحكمة« في 
اإّبان الخم�شينات من القرن الما�شي.  بيروت 
النقد  ببنان  علّي  دّل  اأي  ك�شفني،  ال��ذي  وه��و 
ولأنني  م��وه��ب��ة،  ذو  اأن���ن���ي  ف�����راأى  الأ����ش���ي���ل، 
و�شعه  الذي  التاأنق  اأمام  �شاألني  منه  اقتربت 
اأنا �شّفاف  في ترجمة بلزاك: ما راأيك؟ وهل 

في المعنى، وهل القارىء يدرك ما الأمر؟
اإل��ى ج��واب الو�شوح، وهو ما  اأنني ملت  وك��ان 
اأخذ به كنعان وراأى اأن يفك بع�س الغمو�س، 
وفي كل ذلك كانت هذه الترجمة من الأبرع، 
التعبير  حركة  في  نموذجاً  توؤلف  التي  واأنها 
ع��ن��دن��ا، وه���ذا ال��ن��م��وذج م��ث��ال على ف���رادة ول 
يغرق  �شاء  وم��ن  الحجم،  حيث  من  له  نظير 
ما  الأديَبين،  كا  من  اأنفا�س  على  ويقع  فيه 
كنعان،  اإل��ى  ينت�شب  وم��ا  ب��ل��زاك  اإل��ى  ينت�شب 

وكاأنهما تمازجا والخمر اثنتان.
»���ش��ع��ر« ف��ي بيروت،  اإل���ى مجلة  األ��ت��ف��ت  وه��ن��ا 
الخم�شينات  اأواخ���ر  ���ش��درت  منذ  اأن��ه��ا  وكيف 
من القرن الما�شي، تناولت م�شاألة الترجمة 
ال�شرورة  ب��اب  م��ن  �شفحاتها  على  ال�شعرية 
وهم معروفون،  �شعراءها،  كّلفت  التي  وكانت 
اأن يترجموا اأعاماً في ال�شعر، من الفرن�شية 
هذا  في  و�شادت طريقتان  الإنكليزية.  اأو من 
ال��خ�����ش��و���س، ط��ري��ق��ة ال��ت��ن��اول ال��م��ب��ا���ش��ر مع 
بع�س التح�شين البياني، وطريقة هي ملتقى 
ال�����ش��اع��ر الأج��ن��ب��ي وم��وه��ب��ة ال�شاعر  م��وه��ب��ة 
تاأليف  ه��و  ل  ن�س  لدينا  وي��ك��ون  ال��م��ت��رج��م. 
ول هو مترجم، بل قوامه اأنه قّوة من اثنين، 
واأنه في كل حال، �شعر اأجنبي يرتاح في عباءة 
ج���دي���دة. وه����ذه ال��ع��ب��اءة ج��ّي��دة ال�����ش��ن��ع، ول 

اأح�شن منها.
ودفعني اإلى هذا الكام كتاب جيّته »الأن�شاب 
ال��م��خ��ت��ارة« - ال���ج���زء ال��ث��ان��ي، ت��رج��م��ة عبد 
الرحمن بدوي، وهو ال�شادر في طبعة خا�شة 
بيروت  »ال�شفير« في  مع جريدة  توّزع مجاناً 
وكانت   ،2009 والن�شر«  للثقافة  المدى  و»دار 

الطبعة الأولى عام 1945.
واأق��������راأ ���ش��ف��ح��ات م���ن ه����ذا ال���ك���ت���اب، )142 
يريحني  ما  لي  يكون  اأن  واأح��ر���س  �شفحة(، 
اأم����واج  م���ن الأ����ش���ل���وب ال��ع��رب��ي، واإذا ب���ي ف���ي 
غ��رار معظم  ب���دوي، على  ل��دى  التعبير،  م��ن 
في  التمادي  حيث  الم�شريين،  المترجمين 
اللفظي  بالبذخ  ال�شطور  ح�شو  وفي  الإطالة 
ول�شيما الكلمات الأدوات التي تتوالى بع�شها 
مع بع�س، وكاأنها تريد اإيقاعاً ما، اأو اأن تجعل 
عبر  تماماً  بينها  ما  في  واأ�شّد  اأ�شّد  الروابط 
الطريقة الم�شرية. ول اأظن اأن بدوي لم يع 
ذلك وكاأنه اأراد اأن يحوك الن�س حياكة ملحة 
ثم  م��ن  فعمد  المحتمل  ال��ف��راغ  يمحو  واأن 

المفردات، وهكذا  بالكثرة من  ال�شتعانة  اإلى 
والإ�شافات.  ب��ال��ت��راك��م��ات  ال�����ش��ط��ور  تمتلىء 
واأعتبر اأن بدوي حيث اأراد الترجمة متناغمة، 
ح�شل تقريباً، في هذه الناحية، على مبتغاه. 
ول لوم ول تثريب من عندنا واأنما الماحظة 
الوقت  عليها  م��ّر  عربية  لغة  اإل���ى  وال��ت��ع��ّرف 
وهي تخ�شع الآن للنقد البياني وللذوق الذي 
اأم��د، ول ب��ّد من الفح�س  اإل��ى  اأم��د  تغّير من 
بحثاً  وال��غ��و���س  الم�شاألة،  ق��اع  اإل���ى  وال��ن��زول 
ال�شعف  الح�شن والأح�شن وعن ممكنات  عن 
الأرف��ع وفي  الم�شتوى  والهزال وعما هو في 
الحّلة التي تجلب التقدير نحوها والتجاوب 
الأج���زاء، كل  المو�شوع، مع كل جزء من  مع 

مقطع من المقاطع.
قلب  وف����ي  ال��م��ك��ي��ال،  ت��ح��ت  اإل  ت��رج��م��ة  ول 
كذلك  وه��ي  الع�شير،  الح�شاب  وف��ي  الميزان 
القاهر  ذلك  الزمن  ولأن  عتقت  لأنها  حالها 
ب ما  ي�شذِّ الذي  الفاح  الفار�س وذلك  وذلك 
ي�شتطيل من الكرمة ومن الأغ�شان. وهو ما 
يدفعنا اإلى اليقظة واإلى اأن نقراأ مثًا - ولم 
ل؟ - ما كان من اأقامنا نحن ال�شعراء، وما 
�شعرية  ترجمات  من  بوا�شطتها  اإليه  و�شلنا 
�شبيبة ملهمة وفي  المرحلة حين نحن  اإّب��ان 
كاأننا  العمل حتى  اإلى  �شوق  دائم وفي  ع�شف 
اإلى  ج��غ��راف��ي��ا  م��ن  والأوراق  ال��ح��روف  ننقل 
اإلى نه�شة  اإلى ا�شتقامة  اأخرى، ومن ارتباك 
ف��ي ال��خ��ا���ش��ة. ول ري���ب اأن��ن��ا ���ش��ن��رى بع�س 
اإذا  الأغ���اط  بع�س  الهنات  بع�س  ال��ت��ف��اوت، 
لأن  الق�شائد.  وت��ل��ك  الأع��م��ال  تلك  راج��ع��ن��ا 
ال��زم��ن ه��و ال��ح��ا���ش��م ولأن���ن���ا ن��ح��ن ف��ي هيئة 
يحدثان  والخ�شوف  الك�شوف  اأن  وف��ي  الكبر 
واختمر  اأ�شابنا  والن�شج  اأحياناً  اأننا  ولو  لنا، 
اإياها واأننا  اأنها ما زالت  فينا، ن�شعر بالجودة 
ولم  ت��ذِو  ل��م  طاقة  ذوي  كوننا  م��ن  مباركون 
تخمد، واأننا دائماً نتوا�شع ون�شاأل عن �شّحة 
ترافق  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ع��اف��ي��ة  وع���ن  الأدب 
المترجم.  ذل���ك  خ��ا���ش��ة،  ت���راف���ق،  الإن�������ش���ان، 
فعلناه  م��ا  ال�شليمة  ال��ح��ي��اة  ت��ع��ّم  اأن  ون��رج��و 
واأن ن��ك��ون اأح�����راراً ف��ي ال��زم��ن ال��ق��اه��ر، زمن 
واأن  والحزينة،  ال�شعيدة  والأخبار  التجاعيد 
ثانية  ب��دوي  الرحمن  عبد  ت��ذّوق  نتمّكن من 
ولو اأن ن�شه من 1945 واأن نتذّوق اأنف�شنا واأن 

ن�شّم عطرنا المختبىء هناك ول ن�شتحي.
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�شوتاً  ال���م���اغ���وط  م��ح��م��د  ي�����ش��ّك��ل  ل����م 
اإنما  العربي،  ال�شعر  ف��ي  فقط  متمّيزاً 
ق�شيدة  ع��ب��ر  حقيقية  ان��ع��ط��اف��ة  ���ش��ّك��ل 
العربية  ال��ل��غ��ة  عبقرية  ا�شتوعبتها  ال��ت��ي  ال��ن��ث��ر 
الوا�شحة  التاّمة  الجملة  اأ�شحت  وهكذا  �شريعاً، 
الأ�شلوبية  الخ�شائ�س  بع�س  م��ع  والمب�شوطة 
العترا�شية  وال��ع��ب��ارات  وال���ن���داء،  الإب�����دال،  ف��ي 
العربي  ال�شعر  في  واأ�شلوبية  باغية  لزم��ة  اإل��ى 
ال��ح��دي��ث، وان��ت��ق��ل��ت ال��ق�����ش��ي��دة ع��ل��ى ي���د محمد 
الماغوط من ال�شعر المنتظم اإلى النثر المتنافر، 
البّياتي  اأو  ال�شّياب  يد  المّت�شقة على  الجملة  من 
التوا�شل  من  المه�ّشمة،  الجمل  اإل��ى  اأدوني�س  اأو 
وال��ت��ع��اق��ب ال��دلل��ي اإل���ى الن��ق��ط��اع ف��ي التركيب 
وفي الدللة، من المو�شيقى على اأ�شا�س التفعيلة 
الميلودي  ال��ت��غ��ي��ي��ر  اإل����ى  ال�����ش��ّي��اب  اأح���دث���ه  ال����ذي 
بح�شب المعنى، من الر�شانة الحزينة اإلى الحزن 
ال�شاخر والمتهّكم، من الفكرة اإلى الإح�شا�س، من 
المقهى،  اإل��ى  المنزل  من  ال�شارع،  اإل��ى  ال�شالون 
من العا�شقة في �شعر نزار قباني اإلى العاهرة في 
وحتى  وم�شرحياته،  دواوينه  كل  وفي  توما.  باب 

الأول  ديوانه  من  ب��دءاً  مقالته، 
»ح����زن ف���ي ���ش��وء ال��ق��م��ر« الذي 
)»دار   1959 ال��ع��ام  ف��ي  اأ����ش���دره 
الثاني  ودي���وان���ه  ���ش��ع��ر«(،  مجلة 
»غ����رف����ة ب���م���اي���ي���ن ال�����ج�����دران« 
مجلة  )»دار   1960 ال���ع���ام  ف���ي 
»الع�شفور  وم�شرحية  ���ش��ع��ر«(، 
الأح�����دب« وال��ت��ي ل��م ُت��م��ّث��ل على 
اأي�شاً،   1960 العام  في  الم�شرح، 
التي  »ال���م���ه���ّرج«  ث���م م�����ش��رح��ي��ة 
��ل��ت ع��ل��ى ال��م�����ش��رح ف��ي العام  ُم��ثِّ
في  اإل  ُت��ط��ب��ع  ل��م  لكنها   ،1960
المدى«  »دار  ل��دى   1998 ال��ع��ام 
»الفرح  دي�����وان  ث���م  دم�����ش��ق،  ف���ي 
 ،1970 ال��ع��ام  ف��ي  مهنتي«  لي�س 
وم�شرحية »�شيعة ت�شرين« التي 
بدم�شق،   1973 ال��ع��ام  ف��ي  ُمثِّلت 
وم�شرحية »�شقائق النعمان« في 
»الأرجوحة«  ورواي��ة  ذات��ه،  العام 
ريا�س  )»دار   1974 ال���ع���ام  ف���ي 
»غربة«  م�شرحية  ثم  الرّي�س«(، 
��ل��ت ع��ل��ى ال��م�����ش��رح في  ال��ت��ي ُم��ثِّ
»كا�شك  وم�شرحية   ،1976 العام 

العام  ف��ي  الم�شرح  على  ��ل��ت  ُم��ثِّ وال��ت��ي  وط���ن«،  ي��ا 
التي  ال�شرب«  »خ��ارج  م�شرحية  ثم  ببغداد،   1976
وفي  ال���م���دى«(،  )»دار   1999 ال��ع��ام  ف��ي  ���ش��درت 
م��ق��الت��ه ال�����ش��ه��ي��رة »���ش��اأخ��ون وط��ن��ي« ف��ي العام 
2001 )»دار  ال��ع��ام  ف��ي  ال��زه��ور«  و»���ش��ّي��اف   ،2001
ال���م���دى«(، و»ال���ب���دوي الأح��م��ر« ف��ي ال��ع��ام 2006 
)»دار المدى«(، بقي محمد الماغوط اأميناً للهّم 
ال�شيا�شي، وجامعاً بين ال�شيا�شي والجتماعي في 
الا�شعري  على  ال�شعري  ومقّدماً  واح��د،  مجال 
ال�شعري  على  الا�شعري  وم��ق��ّدم��اً  المقالة،  ف��ي 

في الق�شيدة.
اللغة  كان محمد الماغوط يكت�شب موؤّثراته من 
ومن  ال�����ش��ارع،  ف��ي  التناق�شات  وم���ن  الب�شيطة، 
الهّم  ومن  النكتة،  ومن  ال�شتيمة،  ومن  المحكي، 
الأخاقي،  التمّرد  ومن  والجتماعي،  ال�شيا�شي 
بكوف�شكي  ال���ع���رب���ي،  ال�����ش��ع��ر  ب��ك��وف�����ش��ك��ي  ف���ه���و 
بكوف�شكي  ال��م��ت��ه��ّك��م��ة،  ال�����ش��ات��ي��ري��ة  ال��ق�����ش��ائ��د 
والجتماعي  ال�شيا�شي  للو�شع  الناقدة  الق�شيدة 
جميعها  ق�شائده  وتتجاوب  العربي،  والأخ��اق��ي 
النا�س،  لعاّمة  والجتماعي  ال�شيا�شي  ال��ه��ّم  م��ع 
ومعّبرة  ال�����ش��ارع،  بنقد  خطيراً  اك��ت��راث��اً  وتكترث 

اجترحها  التي  المو�شيقى  اأما  النقمة،  حالة  عن 
الماغوط فهي مو�شيقى منفعلة راب�شودية ب�شكل 
من  ومتنّقلة  ملّونة  مو�شيقى  وواق��ع��ي،  حقيقي 
العامل  هي  ال�شورة  كانت  واإن  اإي��ق��اع،  اإل��ى  اإي��ق��اع 
مرتكزها  اأو  النثر  ق�شيدة  تكوين  ف��ي  الحا�شم 
واأثراها  اأغناها  قد  الماغوط  محمد  ف��اإن  الأول، 
ت�شعيد  في  تفيد  والتي  والتمّني،  النداء  ب��اأدوات 
ال��ن��ب��رة ال��خ��ط��اب��ي��ة وت��ك�����ش��ر رت���اب���ة ال�����ش��ور التي 
محمد  �شعر  في  �شورة  فكل  بع�شها،  مع  تتجاور 
التي  ال�شورة  ع��ن  با�شتقالها  تتمّتع  الماغوط 
الدللية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  عنها  وتنقطع  ت�شبقها 
وهذه الخ�شي�شة يمكننا اأن نطلق عليها النقطاع 
تنقطع  فال�شورة  الماغوط،  �شعر  في  والمجاورة 
وتجاورها  الدللية  الناحية  من  قبلها  التي  عن 
الراب�شودية  وه���ذه  ال�شانتغماتية،  الناحية  م��ن 
المتنّوعة منحت �شعره روحية متجّددة، وقّدمت 
الموجودة في  الإيحاءات  ب�شيطة جميع  عبر لغة 

م�شهد الحياة اليومّية.
لقد لعب محمد الماغوط لعبة مذهلة في توقيع 
�شعره بالمكان، اأ�شماء المحّات وال�شوارع، اأ�شماء 

ال�شارع  اإي��ح��اء  م�شتخدماً  وال���م���دن،  ال�����ش��واح��ي 
وو�شف الأ�شخا�س، م�شتخدماً الحكايات اليومية 
والعابر  ال��ي��وم��ي  م�شتخدماً  ال��خ��ب��ري،  وال�����ش��رد 
والزائل في تاأكيد تكراره وخلوده واأبدّيته، وهكذا 
على  العاّمة  دي��وان  و�شفها  في  ق�شائده  تقّدمت 
اندفاعة  وبين  ويتجّرد،  ويت�شامى  يتعالى  �شعر 
ال�شيا�شي  ال��خ��ط��اب  ب��ي��ن  ال���روؤي���ة،  ال��وع��ي وخ���در 
ح�شد  في  ق�شائده  تقّدمت  ال�شعري،  والتهويم 
اأكبر عدد من ال�شور التي تدين الو�شع الراهن، 
الراهن  الع�شر  ع��ن  ال��ف��ّذ  تعبيرها  ف��ي  ت��ق��ّدم��ت 
)والذي بقي ذاته وفي راهنّيته منذ الخم�شينيات 
وحتى اليوم(، تقّدمت لتكون ق�شائد متفّجرة في 
وفل�شفية،  اأخاقية  �شيا�شية  نبرة  على  تاأكيدها 
الماغوط بذكاء  ال�شردي فا�شتخدمه  الطابع  اأما 
�شديد في تاأكيد الا�شعرية apoétique اأو النزعة 
الم�شاّدة لل�شعرية antiapoétique  وتقّدمها على 
بال�شرورة، موقف  �شيا�شي  ال�شعرية، وهو موقف 
وفل�شفة  انطاق،  نقطة  الماغوط  جعله  �شيا�شي 
ف��ي ال��و���ش��ول اإل���ى ال��ه��دف، وت��اأك��ي��داً ع��ل��ى الأثر 

الهّدام لل�شعر مقابل البناء المخّرب لل�شلطة. 
ل�شعر  ال���ع���ف���وي  ال���ط���اب���ع  م����ن  وب����ال����رغ����م  ل���ك���ن 

ق�شائده،  ف���ي  الأف����ك����ار  وت�����ش��ل�����ش��ل  ال���م���اغ���وط، 
ال�شّفافة،  العبارات  وا�شتخدام  ال�شور،  و�شيولة 
وتعليم  عاٍل،  ا�شتطراد فكري  يتوافر على  اأنه  اإل 
اأخ����اق����ي )ب���ال���رغ���م م����ن اأن������ه ي���دي���ن الأخ������اق 
)اأي  ج��دي��دة  تربوية  و�شننية  عليها(  المتوا�شع 
وهكذا  اأ�شا�س جديد(،  على  التربية  اإعادة مفهوم 
ال�شعرية  وجمله  �شوره  الماغوط  محمد  يمّرر 
والم�شحوقين  المهّم�شين  �شور  لإب��راز  وعباراته 
وبائ�شين  ع��ّم��ال  م��ن  وال��م��ت��روك��ي��ن  وال��خ��ارج��ي��ن 
ومحرومين وعاهرات ليوؤّكد بروز اأخاق جديدة 
ال��ب�����ش��ر، المنجذب  ن��ف�����ش��ه م��ق��ام م��ح��ّب  ول��ي�����ش��ع 
في  اأو  توما  ب��اب  في  والمحّطمين  ال�شعفاء  اإل��ى 
ال�����ش��ال��ح��ي��ة، وي��ت��رك ع��ل��ى ن��ح��و غ��ام�����س ما�شي 
الحالية،  م�شائرهم  لم�شلحة  وتاريخهم  النا�س 
ومن بين الأ�شاطير العظيمة التي تعّلق بها �شعر 
المجايلين له: اأ�شطورة اأدوني�س وزيو�س واأوديب، 
الأ�شطورة  اإل���ى  ال��م��اغ��وط  محمد  ارت��ح��ل  بينما 
بابل  اأو  ال�شين  م��ن  وب���دًل  ال��راه��ن��ة،  ال�شيا�شية 
اإل��ى مدينة ال�شالحية، وب��دًل من  اأو روم��ا، ذهب 
كتب  تدمر  لملوك  والرمزية  الوهمية  الق�شور 
للبوؤ�شاء  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ح��ي��اة  ع���ن 
والمخدوعين... اإن حكاياته التي 
يرويها �شعراً ل ُتح�شى، لكنها في 
وكان  ال�شماء،  في  ولي�شت  ال�شارع 
للحا�شر  ال����دوام  ع��ل��ى  اإخ��ا���ش��ه 
الآني ل للمجهول القديم، وكانت 
ج���ه���وده م��ك��ّر���ش��ة ل��ل��خ��ا���س من 
الواقع الراهن ل التعّلق باأ�شطورة 
هم  اآل��ه��ت��ه  وبقيت  ذاب��ل��ة،  ما�شية 
الجوع  من  يعانون  الذين  ه��وؤلء 

والبرد، وهم في �شمت دائم:
»دائماً عندي كلمات جديدة

في الحّب والوطن والحّرية وكّل 
�شيء

ولكنني ل اأ�شتطيع ا�شتعمالها
لأن �شبح بادي ال�شحراوي
ل ي�شمح لي بكتابة اأي �شيء

�شوى الرقى والتعاويذ والتمائم
على بي�شة م�شلوقة«.

مكتملة  ق�����ش��ة  م����ن  ث���م���ة  ل��ي�����س 
اإنما  ال��م��اغ��وط،  محمد  �شعر  ف��ي 
ال�شرد  من  يقترب  ا�شتطراد  ثمة 
ويجاوره، ولي�س ثمة من ق�شيدة 
اإن��م��ا ي��وج��د اإع���ان ب��ال��ب��راءة م��ن ال��ع��ال��م، واإدان���ة 
اإلى  ي��ب��رز  وك���ان  وال��ج��وع،  الفقر  مظاهر  ل�شيوع 
بتوا�شع  الحياة  يعي�شون  الذين  اأولئك  الواجهة 
و�شبر نادَرْين. ق�شائده هي �شتائم متكّررة للرداءة 
الوقت  في  وهي  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  من  القادمة 
ال�شعب.  من  القادمة  الكئيبة  للبادة  اإدان��ة  ذات��ه 
حقيقي  ك��رن��ف��ال  ه��ي  ال��م��اغ��وط  محمد  ق�شيدة 
الهواء  يتن�ّشق  ك���ان  ال���ذي  ال��ع��ج��وز  ال�����ش��ع��ر  ���ش��ّد 
يعّج  ك��رن��ف��ال  ق�شائده  متف�ّشخ،  بج�شد  الفا�شد 
ال�شحافية  والدعارة  ال�شيا�شي  الفجور  بف�شائح 
اإل���ى ال�شعب في  والأدب���ي���ة، وه���و ال��ع��زاء ال��م��ق��ّدم 
مادة  تكن  لم  المو�شوعات  وه��ذه  وفقره،  وحدته 
الرموز  ف��ا���ش��ت��خ��دام  ال��خ��م�����ش��ي��ن��ي��ات،  ف��ي  لل�شعر 
العربي  ال�شعر  ع��ل��ى  المهيمن  ه��و  الأ���ش��ط��وري��ة 
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت، ب��ي��ن��م��ا ك���ان م��ح��م��د الماغوط 
الأو�شط«،  »ال�شرق  ا�شمه  مظلم  قبر  ف��ي  يعي�س 
ذلك  محّقة،  وه��ي  �شالح،  �شنّية  ذل��ك  ذك��رت  كما 
النه�شة  ومجتمع  ال�شيا�شية  الحداثة  ع�شر  اأن 
و�شعدت  المغلقة،  الأب����واب  اإل���ى  و���ش��ا  العربية 
ت��ج��رب��ة �شالزار  ب��ا���ش��ت��ع��ارة  ال��ن��ا���ش��ري��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
يخطوان  وال��رم��ز  التجريد  وك���ان  ال��دك��ت��ات��وري��ة، 

محمد الماغوط، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

علي بدر
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ِلما  ب����ي����َدي����ك  ح  ل��������وِّ
ح�شبته مطراً. 

ح ب����اأ�����ش����اب����ع����ك  ل�����������وِّ
النا�شفة. 

�شتبتّل بعد قليل، 
وت�شّع  ���ش��ت��ل��م��ع  ق��ل��ي��ل  وب���ع���د 

وت�شدر منها الألوان. 
تحّدث  ال�����ش��م�����س،  اأم�����ام  اأن�����ت 

معها،
ق����ل ل���ه���ا، ك����م خ��دع��ت��ن��ي وكم 
فراغ  ف��ي  ي���دّي  ح  األ����وِّ جعلتني 

دورانك المباغت. 
العام  قبل  اأ�شابعك  تبتّل  ل��ن 

القادم.
والجلد  ال��ق�����ش��ب  م��ع  ت��ع��اي�����س 

ال�شميك والكّف المتيّب�شة. 
اإذا  اأ������ش�����اب�����ع�����ك  �����ش����ت����ط����رى 

اأمطرت.
*** 

ما يحدث بعد الآن، لي�س �شوى 
اأحوال الممّثلين بعد العر�س، 
ماب�شهم،  ي��ن��زع��ون  ع��ن��دم��ا 
�شياأتي،  ما  ويقفون منتظرين 
مثل  عمياء،  �شفعة  ينتظرون 
ق���ن���ان���ي ل��ع��ب��ة ال���ب���ول���ي���ن���غ. لم 
ت�شطدم بها غير طابة قا�شية 
م���ل���ّون���ة. وف����ي ك����ّل م����ّرة تقف 
�شترف�س  متى  وتقع.  وتنتظر 
كفرقة  م���ج���ّدداً،  ت�����ش��ط��ّف  اأن 
اإعدام خائفة، اأو كرجل ينتظر 
ر�شا�شة في جبهته. ربما تقف 
كل مّرة لتقول، حياة واحدة ل 
تكفي حّتى ن�شم اأيدينا بر�شوم 

منحرفة على الج�شد.
�شديقي؟  ي����ا  ت�������ش���ّف���ق  ل���م���ن 
ت���غ���ادر باطن  ي���َدي���ك  اأ����ش���وات 
اأوراق  ي���ع���دُّ  ك���م���ن  ���ي���ن،  ال���ك���فَّ
يدفعها  ث���م  ب�����ش��رع��ة،  ال��ل��ع��ب 
ن�����ح�����و ال�����اع�����ب�����ي�����ن. ي�������داك 
الطبول،  تبتهج  كما  تبتهجان 
كما ترق�س الأفاعي على لحن 

لم ت�شمعه من قبل. 
 تريد ال�شتاء فيهطل، والحزن 
فيهبط.  وال���ل���ي���ل  ف���ي���ّت�������ش���ع، 

ْكر فتخمر.  وال�شُّ
ْل    تعقَّ

ق ف�����ي ����ش���ق���ف ال���غ���رف���ة.  ح�������دِّ
ال�شقف،  ي��خ��ت��رق  ل���و  ال��م��ط��ر 
ف���ي عيني،  ق���ن���اة  ل���ه  ���ش��اأف��ت��ح 

واأخبره عن الفجر حين يكتم 
المو�شيقى   ع����ن  الأخ�����ط�����اء، 
المثقوب  ���ش��دري  ع��ل��ى  ت��رق��د 

بارتجاج قلب خائف. 
ن���ط���اأ ال���ق���ب���ور ���ش��اخ��ري��ن من 
نلهو  ك���ال���م���ب���اخ���ر  ال����م����وت����ى. 
�شامتة،  اأجنحة  لنا  فوقهم. 
م��ث��ل ط��ف��ل خ��ائ��ف ف��ي دولب 
نمخر  ال�������ش���خ���م.  ال���م���اه���ي 
ع����ب����اب ال�����ت�����راب ون�����ن�����زع من 
القديمة.  الأك���ف���ان  ���ش��ق��وق��ه��ا 
كم�شيرة  م��ر���ش��و���ش��ة  ال��ق��ب��ور 
نيرانها  ك��ّن��ا  ���ش��ام��ت��ة.  ���ش��م��وع 
الهواء  �شفاه  بين  المترّنحة 
رفعوا  ال��م��م��ت��ل��ئ��ة.  ال���ك���ب���ي���رة 
ال�شواهد،  ع���ل���ى  اأ����ش���م���اءه���م 
ننّبههم  عنهم.  نائم  والعالم 
ك�����ي ي���ق���ه���ق���ه���وا م����ع����ن����ا،  ج���ّل 
ذنبهم  م����ذن����ب����ون،  ال����م����وت����ى 
اأن اهلل  كّنا نظن   . اأنهم ماتوا 
يموت،  حتى  الإن�����ش��ان  ينتظر 
ثم ينق�س عليه بفاأ�س، مثلما 
بدماغ  ال��م��اف��ي��ا  رج����ل  ي��ف��ع��ل 
نزورهم  نكن  لم  لذا  �شاحبه. 

في الليل. 
اأننا  اهلل  ي��ظ��ن  اأن  ن��خ��اف  ك��ن��ا 

موتى.
*** 

غ�شان  رم��ى  �شرير  �شبه  على 
جواد ج�شده واأحامه. 

على �شبه ال�شرير ذاته يحاول 
اأن يقف. 

ل يد للهواء يمّدها اإلي. 
تقّطعت اأيدي الهواء مذ �شار 

الب�شر يقطعون الغابات. 
في  المثبت  الهواء  يد  ال�شجر 
�شجرة  ك��ان  ال�شرير  الأر�����س. 

تعرف اأن تتعّرى. 
رج��ل ع��ل��ى ���ش��ري��ر ك��ان �شجرة 
ويفّكر ك�شجرة،  الرجل طائر 
ا���ش��ت��ل��ق��ى، وع��ن��دم��ا ح���ان وقت 
ال�شماء  اإل���ى  ارت��ف��ع  الن�شائم، 
الغيم،  من  ته  ح�شّ يحجز  كي 

ون�شيبه من المكرمات.
لكنه  غ�شان جواد رجل عادي، 
اإلغاء  ع  ويتوقَّ بالندم.  مري�س 

الخطيئة. 
ن���ح���ن ن���ت���ع���اي�������س م�����ع ال���ري���ح 

ال�شفراء.

غ�سان جواد

الباغة  �شعر  ف��ي  ال�شعر،  ف��ي  بعيداً 
�شعر  وفي  واأدوني�س،  لل�شّياب  العالية 
حاوي  خليل  لدى  والأ�شطورة  الرمز 
وبمواجهة  ال�����ش��ب��ور،  ع��ب��د  و����ش���اح 
اللغة العالية والر�شانة المهيبة و�شع 
المبالغ  الب���ت���ذال  ال��م��اغ��وط  محمد 
الأكثر  ال��ن��غ��م��ة  ع��ل��ى  م�������ش���ّدداً  ف���ي���ه، 
لاأ�شالة  وال��ت��ن��ّك��ر  ال��ت��م��ّرد  ت��ف��ّج��راً: 
�شنده من مو�شيقى  ال�شامتة، مّتخذاً 
ال�شعر  يناف�س  ال��ذي  والنثر  الت�شّكع 
الحقائق  وك�شف  بالت�شوير،  المنتظم 
والماحظات  تاّمة،  بعفوية  المزّيفة 
والباغة  ل��ل��ع��ام��ة،  ال�����ش��ي��ك��ول��وج��ي��ة 
لقد  ال��م��ك��ان...  واب��ت��ذال  ال�شحافية، 
ما  لكّل  ظهره  الماغوط  محمد  اأدار 
واّتخذ  عمد،  وع��ن  �شلفاً،  مر�شوم  هو 
من ال�شيء المرئي اأ�شا�شاً لل�شراع مع 
اأ�شيل  ب�شكل  وانفلت  مكتوب،  ه��و  م��ا 
ومعّبر عن الكتابات الباهتة والتعاطف 

الزائف مع فقراء النا�س...
ل��م ي��رب��ط ال��م��اغ��وط ب��ال��ع��ال��م الذي 
الحذاء،  ���ش��وى  راب����ط  اأّي  ع��ن��ه  رح���ل 
ك��م��ا ق���ال ف��ي اإح����دى ق�����ش��ائ��ده. رحل 
ال��ذي كتب عنه في واحدة  ب��ردى  عن 
اأجمل ق�شائده )»اأمير من مطر  من 
وحا�شية من غبار«( باأن اهلل وهبه كل 
الطبقة  م��ن  �شغير  نهر  ب��ه  يحلم  م��ا 
والبعو�س  ال����وح����ل  ال���م���ت���و����ش���ط���ة: 
وال���رب���ي���ع، ل��ك��ن��ه اأت����ى ع��ل��ى ك����ّل �شيء 
»ف����اأروع مطر في  واح����دة:  ف��ي حقبة 
التاريخ واأجمل �شحب ال�شرق العالية 
الغرغرة  ع���ل���ى  ال���ن���ه���ر  ه�����ذا  ب����ّدده����ا 
المفتتح  هذا  وفي  الموتى«...  وغ�شل 
على  تنطوي  مفارقة  اإع��ان  الغريب 
تنطوي  مما  اأكثر  �شيا�شي  دللي  بناء 
جمالّي،  تركيب  اأو  بيئّي  و�شف  على 
عليه  ف���ر����س  ال���م���وه���وب  ف��ال�����ش��اع��ر 
يكون  اأن  ال���ح���اّد  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  م���زاج���ه 
م��ه��اج��راً ح��ت��ى ف���ي ب�����اده، ل��ق��د كان 
ال�شطرابات  �شحايا  اأبرز  اأحد  دائماً 
اأم�����ش��ت قرنها  اأّم�����ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ف���ي 
والفل�شفة  ال��ع��ل��م  ق���رن   - ال��م��ن�����ش��رم 
اأوروب��ا - في  اإلى  ن�شبة  والتكنولوجيا 
والت�شفيات  الع�شكرية  الن��ق��اب��ات 
ال�شيا�شية،  وال���ش��ت��ب��اح��ات  ال��ح��زب��ي��ة 
وك����ان ال��م��اغ��وط ن��زي��ل ال�����ش��ج��ن اإثر 
الختباء  اأ�شير  اأو  �شيا�شي،  تغيير  كل 
ف���ي ال���غ���رف ال��ب��ائ�����ش��ة ال���م���وؤّج���رة من 
ف��ن��ادق دم�����ش��ق ���ش��ب��ه ال��م��ه��ّدم��ة، وهي 
�شقف  ذات  �شغيرة  غرفة  الغالب  في 
المباني  ف���ي  ح�����ش��راً  ُح�����ش��رت  واط����ئ 
م�شطراً  ال�شاعر  وينام  المتداعية... 
�شفراء،  ب��م��اءات  ق��دي��م  �شرير  على 
زرق����اء طويلة  ك��ن��ب��ة  ع��ل��ى  ي��ج��ل�����س  اأو 
�شرعان ما هبط مقعدها، كما و�شفت 
ذلك زوجته �شنّية �شالح في تقديمها 
اأعماله الكاملة، وتغطي النافذة �شتارة 

حمراء من مخّلفات م�شرح قديم. 
ه���ذا ال��و���ش��ف ال��دق��ي��ق وال��م��ت��ق��ن في 
ل�شنية  والملهمة  الحيوية  المقّدمة 
الماغوط  محمد  عالم  يوؤ�ّشر  �شالح، 
التراجيدي بحّق، وهو عالم حقيقي؛ 
عالم حقيقي على مقدار امتاكه لقّوة 
الإعان عن نف�شه واإبرازه لخ�شائ�شه، 

�شيا�شية  ب����اإرادة  محجوب  ع��ال��م  لكنه 
والأقبية  والحانات  الأر�شفة  قاهرة: 
وال�شالونات  ال���ع���اّم���ة،  وال���ح���دائ���ق 
�شور  وال�شحف،  والمقاهي  والفنادق 
والكّتاب  العاهرات  وحياة  المراهقين 
وعّمال  وال�����ش��ح��اف��ي��ي��ن  وال��ر���ّش��ام��ي��ن 
المقاهي و�شرطة المرور وال�شّجانين 
وقّطاع الطرق... كّلها كانت محجوبة 
�شيا�شية،  واإرادة  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  ب��ق��وة 
اأيديولوجيا  ���ش��ع��دت  ع��ن��دم��ا  وح��ت��ى 
المجّرد  على  ارتكزت  فاإنها  الخ�شوم 
المح�شو�س،  على  ارت��ك��ازه��ا  م��ن  اأك��ث��ر 
على  تركيزها  من  اأكثر  البنية  وعلى 
الأ�شطورة  ع��ل��ى  وارت���ك���زت  ال�����ش��ورة، 
ال��ق��دي��م��ة اأك���ث���ر م���ن ارت���ك���ازه���ا على 
الأر�س،  على  الأ�شطوريين  الأب��ط��ال 
والعاهرات  والفاحون  العّمال  وه��م 
والمهّم�شون والخارجون والمق�شّيون، 
وهكذا اختلفت ق�شيدة الماغوط كلياً 
الناحيَتين  م���ن  م��رح��ل��ت��ه  ���ش��ع��ر  ع���ن 
مختلفة  جاءت  فقد  والتقنّية،  الفنية 
وطريقة  الق�شيدة  نمط  ع��ن  ت��م��ام��اً 
كتابتها ووعيها واأ�شلوبها، وحفلت بكل 
ما كانت تنفر منه الق�شيدة الحديثة 
مثل: الُجمل المتنافرة، ك�شر الإيقاع، 
اأو  الميلودي  تغيير  التعبير،  �شهولة 
ال�شوتي«،  »ال��ت��ن��اف��ر  عليه  يطلق  م��ا 
بل  الحاّد،  والتهّكم  ال�شاخرة  والنبرة 
اإن محمد الماغوط ا�شتثمر عن عمد 
يحّددها  ك��ان  ال��ت��ي  الخ�شائ�س  ه��ذه 
الحديثة  ال��ق�����ش��ي��دة  ب��م��ث��ال��ب  ال��ن��ق��د 
ق�شيدته  اإق��ام��ة  م��ك��ان  منها  ج��اع��ًا 
الجملة  اإل���ي���ه���ا  م�����ش��ي��ف��اً  ال���ج���دي���دة، 
له  ت�شمح  والتي  المتعّرجة  الطويلة 
اأن يقّدم من خالها كل ما يمليه عليه 
دينامية مت�شاعدة،  لوعيه من �شور 

وم�شاعر متوّقدة.
ه�����ذه ال��خ�����ش��ائ�����س الأ����ش���ل���وب���ي���ة في 
والتوّتر  وال��ت��رك��ي��ز  وال��ق��ط��ع  التنافر 
اأوج��������د ل���ه���ا ال����م����اغ����وط م����ك����ان����اً في 
خالها  من  وقّدم  العربية،  الق�شيدة 
وا�شتطاع  غ��ائ��ب��ة،  ك��ان��ت  خ�شو�شية 
من  ي�شّكل  اأن  ن�شبياً  ق�شير  وق��ت  في 
ف�شيحة  اأو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ف�����ش��ي��ح��ة 

الحكم ق�شيًة رابحًة.
لقد كان محمد الماغوط �شادقاً في 
ق�شيدة  اأول  ومنذ  وم��ت��م��ّي��زاً،  �شعره، 
ن�����ش��ره��ا ف���ي م��ج��ّل��ة »ال��م��ج��ّل��ة« التي 
ال��م��رح��وم جميل جبر،  ي��راأ���ش��ه��ا  ك���ان 
قبل  وح��ت��ى  »الآداب«،  م��ج��ل��ة  ف��ي  ث��م 
�شعر«  »خمي�س  ع��ل��ى  �شيفاً  ي��ح��ّل  اأن 
بالرغم  �شادقاً  بقي   ،1958 العام  في 
الع�شاب  باإثارة  الأول  المّتهم  اأنه  من 
والذي  العربية  الثقافة  �شرب  ال��ذي 
النثر«،  »ق�������ش���ي���دة  م�������ش���ّم���ى  ي��ح��م��ل 
اأغريا  به، وعفوّيته،  كتب  ما  ف�شهولة 
اأو  موهوبين  م��ن  بتقليده  الكثيرين 
غ��ي��ر م��وه��وب��ي��ن، م��ن ���ش��ع��راء اأو من 
م���ن ملهمين  ال�����ش��ع��ر،  ع���ن  ع��اط��ل��ي��ن 
اأو  اأو م���ن م��ت�����ش��ّك��ع��ي��ن، م���ن ع��ام��ل��ي��ن 
م���ن م��ت��ب��ّط��ل��ي��ن، وع��ل��ى ال��ع��م��وم فاإن 
ة  ق�شّ توؤ�ّشر  الماغوط  محمد  بداية 
اأغرى  اأنه  ذلك  ثقافتنا،  في  الحداثة 
بكتابة  الآخرين  الكبار  ال�شعراء  حتى 

ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر، ف������اأرادوا ت��ق��ل��ي��د هذا 
النوع الذي ي�شاهي الق�شيدة الغنائية 

بلغته المتفّردة ومجازاته الكثيرة.
نقلة  ه��و  ال��م��اغ��وط  محمد  �شعر  ه��ل 

في ال�شعر العربي؟
اإن���ه ان��ت��ق��ال��ة ه��ائ��ل��ة ف��ي الثقافة  ن��ع��م 
نمطية  ت��خ��ّط��ي��ه  ب�شبب  ل  ال��ع��رب��ي��ة، 
اإظهاره  ب�شبب  اإنما  العرو�شي،  الوزن 
وهو  النثر،  ف��ي  العربية  اللغة  م��زاي��ا 
ما كان خافياً على اأجيال كثيرة كانت 
تكمن  ال��ع��رب��ي��ة  ع��ب��ق��ري��ة  اأن  ت��ع��ت��ق��د 
اأ�شا�شاً  ي��ق��وم  ن��ث��راً  فكتب  ال�شعر،  ف��ي 
ومتناغم  للغاية،  محكم  ت��دّف��ق  على 
اأ�شلوبه،  ف��ي  وم��ك��ّث��ف  م��ج��ازات��ه،  ف��ي 
وج����اء   )figurative( وت�������ش���وي���ري 
والم�شاعر  الحقيقية  بالأفكار  حافًا 
ال�شادقة، ل التدلي�س الذي يقوم على 
وقد  ال��ف��ق��راء،  م��ع  ال��زائ��ف  التعاطف 
بالثراء  يتحّكم  اأن  بعبقريته  ا�شتطاع 
العربية،  لّلغة  والأ���ش��ل��وب��ي  الإي��ق��اع��ي 
ًا  متو�شّ ال��م��ح��ك��ّي��ة،  م��ع��ه��ا  وي������زاوج 
بدّقة كاملة اإلى قدرتها على التعبير، 
واإمكاناتها في الت�شريح بالروؤية دون 

اأن تهدمها.
ال�����م�����اغ�����وط ه�����ي لغة  ل����غ����ة م���ح���م���د 
الأدوات  با�شتخدام  محكومة  �شعرّية 
رّقة، لغة ل تخ�شع  الأكثر  الأ�شلوبّية 
ُتنتج  لكنها  ال�����ش��ارم��ة،  ل��اع��ت��ب��ارات 
وغنياً،  وثرياً  مقت�شباً،  �شعرياً  �شكًا 
�شجّية  ول���غ���ة  م���ذه���ل،  اق��ت�����ش��اد  ل��غ��ة 
ببع�س  تحفل  جريئة  لغة  متحّركة، 
كالتكرار  لل�شعر،  التقليدية  ال�شمات 
والجنا�س ال�شتهالي، لكنها متحّررة 
ب�شهولة  الأفكار  وتطيع  قيد،  كّل  من 

وي�شر.
للماغوط اأهمية مزدوجة في التاريخ 
ا�شتطاع  ف�������اأوًل  ال���ع���رب���ي،  ال��ث��ق��اف��ي 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة في  ال��ط��اق��ة  ي���ح���ّرك  اأن 
الغنائي  ا���ش��ت��ل��ه��ام��ه  وع���ب���ر  ال�����ش��ع��ر، 
ال�شيا�شية  الحالة  تعرية  اإل��ى  وميله 
واقعاً  قّدم  والأخاقية،  والجتماعية 
يعّد  اأن  من  وب��دًل  وحقيقياً،  متنّوعاً 
كما  ل��ل��واق��ع  حقيقياً  ت�شويهاً  الحلم 
ت�شويهاً  ال��واق��ع  ع��ّد  ال�شوريالية،  في 
الذي  ال�شرير  وعبر  للحلم،  حقيقياً 
اأح���دث���ت���ه ق�������ش���ائ���ده وال���غ���ب���ار ال����ذي 
اأثارته، اقترب هذا ال�شاعر ب�شكل اأكبر 

من روح ال�شعر.
ال�شتفادة  الماغوط  محمد  ا�شتطاع 
من طاقات النثر العربي، وطّوع اللغة 
النا�س،  م��ت��ن��اول  ع��ن  ن�شبياً  ال��ب��ع��ي��دة 
العاّمية،  اإل���ى  اأق����رب  ق�����ش��ي��دة  وك��ت��ب 
اأم������راً ل يمكن  اإي��ق��اع��ه��ا  وج��ع��ل م���ن 
الانهائي،  على  فتحها  اإنما  تقليده، 
لُتنتج باغة حقيقية، ن�شّميها اليوم: 
وا���ش��ت��ط��اع في  ال��ن��ث��ر،  ب��اغ��ة ق�شيدة 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإل����ى  ُي��ع��ي��د  اأن  ���ش��ع��ره 
اأراب��ي�����ش��ك��ه��ا ال��م��و���ش��ي��ق��ي��ة، وح��ّق��ق لها 
ان�����ش��ج��ام��ه��ا ال����ن����ادر ف���ي الإي����ح����اءات 
توافقاتها  اإليها  واأع���اد  وال��ت�����ش��ّورات، 
ا�شتدعاء  ف��ه��ي  وال��روح��ي��ة،  ال��رم��زي��ة 
في  ابتداأ  رم��زي،  لتراث  الإيحاء  بالغ 
وهو  بعيد،  زم��ن  منذ  العربية  اللغة 

خالد واأبدّي.
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اإن��������ه يحب  ي���ّت�������ش���ل وي�����ق�����ول  ����ان  غ���������شّ
مجال�شتي. محمد يّت�شل ويدعوني اإلى 
ُمغرمة  اإنِك  تقولين  اأنِت  عنده.  ال�شهر 
ب��ظ��ه��ري. اأّم���ي ل ت��ك��ّف ع��ن دع��وت��ي اإل���ى الغداء. 
نف�شه  على  يقراأها  الحياة  في  درو�شاً  يلّقنني  اأبي 
اأن  دائ��م��اً  تريد  ل��ورك��ا  الهاتف.  عبر  ع��اٍل  ب�شوت 
تعرف ماذا األمَّ بي. وما األمَّ بي ل اأعرفه اأنا نف�شي. 
لو  اإن��ِك تحّبينني كما  القول  تكّفين عن  واأن��ِت ل 
اأن��ن��ي ا���ش��ت��ح��ّق ك��ل ه���ذا ال��ح��ب. ت��ع��رف��ي��ن جنوني 
ح�شن  اإل��ى  الهرب  لين  وتف�شّ وت�شتمينه،  تماماً 
اأداري����ه،  ول  جنوني  اأع���رف  اأن���ا  تجدينه.  ل  اآخ���ر 
اأجد  �شّيارتي  اإل��ى  اأن��ظ��ر  م��ن��ه. حين  اأت��خ��ّف��ف  ول 
اأكلت  والجدران  عليها  �شعدت  كّلها  الأر�شفة  اأن 
قطعاً من جنباتها. اأتاأّمل ثيابي لأقول اإنها بالية 
فانة  تّت�شل  الكريمة.  بهداياِك  اإل  اأبدلها  ول 
لتقول اإنها م�شتاقة. يّت�شل اأحدهم ليقّدم عر�شاً 
بعمل. قريٌب يت�شاوف باأموال جمعها في الخليج. 

ل ت��ك��ّف اأّم����ي ع��ن دع��وت��ي اإل���ى الأكل 
واأن��ِت ل تكّفين عن مقولة  بيتها،  في 
»اأحّبك«.  �شفراء تمّر الأيام حّتى في 
اأين  الرمادي. هذه تقول:  ال�شتاء  عّز 
ب�شفتيَّ  الم�شا�س  ت��ح��اول  تلك  كنت؟ 
يوماً  �شفتيَّ  اأَر  ل��م  واأن���ا  الجميلَتين، 
�شوى في مراآة م�شطوبة. هكذا، حتى 
ما�شية،  اأي��ام  على  يترّحم  اأب��ي  ي�شير 
واأّمي ت�شعر اأنها لم تلدني اأنا بالذات، 
�شخ�شاً  تحّبين  اأن���ِك  اأن���ِت  وت�شعرين 
يوماً  الختفاء  يتواَن عن  لم  فيَّ  اآخر 

بعد يوم.
ل من كبريائي واأقول اإن ال�شياع  اأتن�شّ
وتنتظرين  تلومينني  تروحين  �شفة. 
ذاك ال�شخ�س الآخر الذي ما تكا�شلُت 
ف���ي اإخ���ف���ائ���ه. اأع������دو واأع������دو واأع�����دو 
اأ���ش��ي��ر ع��ل��ى ال��ح��اّف��ة. حينذاك  ح��ّت��ى 
َمن  واأت�شاءل  الأ�شفل  اإل��ى  اأنظر  اأق��ف 
تكّف  الهاوية. ل  اأّم  اأن��ا  الآخ��ر،  يغري 
واأنا  طلبي،  في  ال�شراخ  عن  الهاوية 
منتظراً  والنظر  ال�شمت  عن  اأك��ّف  ل 

اأّمي لتدعوني  مرور الحتف على الأرجح. تت�شل 
اإن����ه م��ع��ج��ب بمقالتي  اأب����ي  اإل����ى ال���غ���داء، وي��ق��ول 
واأنِت  دوم���اً،  معه  يريدني  اآدم  يبكي  ال�شحافية. 
ت��ق��ول��ي��ن اإن����ِك ت��ح��ّب��ي��ن��ن��ي. ف��ي ه���ذا ك��ّل��ه، اأن����ا اإما 
اإلى  اأ���ش��ت��اق  اأروح  ن��وم.  على  م�شتيقظ  واإم���ا  نائم 
بع�شها  اأع��رف  بلدان  في  الم�شافرين  الأ�شدقاء 
ع��ل��ى ال���خ���ري���ط���ة، وب��ع�����ش��ه��ا الآخ������ر اأع����رف����ه من 
�شنحت  واإذا  با�شتياقي،  واأ�شّرح  اأ�شتاق  الروايات. 
ال��ف��ر���ش��ة اأب��ك��ي لأل���م ال���ف���راق. م��ع ذل���ك ل يكّف 
اأين  تعرفي  اأن  تريدين  اأنت  الرنين.  الهاتف عن 
اأّم��ي تدعوني  اأفعل،  اأن تعرف ماذا  اأن��ا، هي تريد 
كما  لوركا يحّيرها غيابي فتحادثني  الغداء،  اإلى 
لو اأننا اأخوان بالولدة كما تفتر�س، غ�ّشان يقول 
اإنني �شديقه الوحيد، محمد ي�شاألني عن حالي، 
حال،  اأح�شن  في  باأنني  �شاأجيبه  اأنني  يعرف  وهو 
ف����ادي ي��ر���ش��ل ر���ش��ال��ة م��ن ن��ي��وي��ورك ي��ك��ت��ب فيها 
حانة  في  كاأ�شاً  اأ�شرب  اأنني  مفتر�شاً  »ب�شحتك«، 
ما. يا لل�شدفة، لم اأخّيب اأمله يوماً. يقول اأدهم 
عبر الهاتف ب�شوت مرتفع اإنه ا�شترى مجموعتي 
ول  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  ال��ك��ت��اب  معر�س  م��ن  ال�شعرية 

يقول اإنه قراأها.
ث��م ي���رّن ال��ه��ات��ف. ال�����ش��م��اء ���ش��ف��راء ح��ّت��ى ف��ي عّز 

وال�شم�س  ال�����ش��ف��راء  ال�����ش��م��اء  اأك�����ره  ك���م  ال��غ��ي��م. 
ال�شفراء.  والأر�شفة  الأ�شفر  والبحر  ال�شفراء 
اإنِك تحّبينني وكاأنني ل اأعرف ذلك  اأنِت تقولين 
اإن��ه��ا طبخت ما  اأّم���ي تقول  اأفهمه.  اأن��ن��ي ل  رغ��م 
وحيداً  غ�ّشان يجدني �شديقاً  اأجلي،  طبخته من 
وليمة  اإلى  يدعوني  محمد  البلهاء،  المدينة  في 
اإنك تحّبينني  التكرار  اأنِت ل تكّفين عن  وحدته، 
واأنا اأعرف ذلك ول اأفهمه، ثم يقول خليل اإنه ُطرد 
من دبي ب�شبب الأزمة المالية العالمية ول اأعرف 
داخل  ق�شير  �شمير  �شورة  بالي  في  تخطر  لماذا 
اأوا�شل  ببكائي.  واأف��رح  اأبكي،  المنفجرة.  �شّيارته 
مدراراً  يهبط  فالدمع  كاذباً،  لي�س  بكائي  البكاء. 
م�شوؤولياتي  من  بات  خليل  اأن  واأ�شعر   ، عينيَّ من 
اأرّد  النفط. مع ذلك ل  بئر  بعدما كان م�شوؤولية 
وكاأنني  وابنه  زوجته  عن  اأ�شاأله  ول  ات�شاله  على 
ل اأعترف باأنه تزّوج واأنجب ولداً. ثم حين يزيد 
اأت�شاءل:  ال�شّيارة  ده�شته  بعدما  م��ات  وال���ده  اأن 

�شاطىء  اإل��ى  اأذه��ب  الآن؟«.  ك��ان حياً حتى  »وه��ل 
�شور، اأنه�س �شمكاً مقطوفاً من بحر الإ�شكندرية 
اأ�شواًء  اأرى  عندما  بيروت.  اإل��ى  بالثلج  ومنقوًل 
لي�شت  اإنها  اأعرف  واأنا  اإنها عّكا،  اأقول  البعيد  في 
ا�شمها  اأع��رف  اأرغ��ب في روؤي��ة مدينة  عّكا، لكنني 
العرق ولن  كاأ�س  كارعاً  يبت�شم عّمار  اأعرفها.  ول 
النوم على  ال�شير في  ينام بعدها. ما  اأين  يعرف 
فيما  ال��دي��ن  �شم�س  ي�شحك  ال�����ش��اط��ئ؟  ح�����ش��ى 
حين  مامحي  يكت�شف  وك��اأن��ه  ب��ورت��ري��ه��اً  ير�شم 
اأنظر  واأن��ا  ي��رّن،  والهاتف  تت�شلين  اأنت  ير�شمها. 
تقولين  الهاتف.  ه��ذا  يريد  م��اذا  مت�شائًا،  اإليه 
اأ�شتحق هذا الحب كّله. مذ  اإنِك تحّبينني واأنا ل 
�شار في اإمكاني النظر ب�شعة اأمتار اأمامي �شرت 

اأكرهني، فكيف يمكنِك اأن تحّبيني؟ 
ل اأكّف عن تذّكر الأ�شدقاء الذين هاجروا. اأقول 
اإن بادهم �شتغرق عند ذوبان المحيط المتجّمد 
ال�����ش��م��ال��ي، ف���اأرت���اح ل��م��وت��ه��م غ���رق���اً. اأن���ه���ال على 
اأكتب  ل  اأنني  اأع��رف  واأن��ا  بالكتابة،  كومبيوتري 
اأنِت في الغرفة نائمة على ال�شرير  �شوى الهباء. 
لو  تكتب.  واأ�شابعي  ال�شميك،  باللحاف  متدّثرة 
اأنني  اإلى جانبِك، كما لو  كان القرار لي لتدّثرُت 
اأ�شتاق اإليِك في كل لحظة، لكن اأ�شابعي تقودني 

طالما اأنني لم اأقطعها منذ البداية. 
�شيقول  غيرِك  َم��ن  اأن���ِت.  اإنها  الهاتف.  ي��رّن  ثم 
تنجبي  اأن  ت��ري��دي��ن  اإن���ك  تقولين  ي��ح��ّب��ن��ي.  اإن���ه 
اأدمنُت  مذ  لكني  وذك��ائ��ِك،  بجمالي  اأولداً  مّني 
ال�شتمناء لم اأَر منّياً يهطل ول حتى لعاباً، ومع 
ترينني،  ل  ح��ي��ن  ال��ه��ات��ف  ع��ب��ر  تحّبينني  ذل���ك 
وت��دع��ون��ي اأّم����ي اإل���ى ال���غ���داء، وال�����ش��م��اء �شفراء 
نها. ل اأعرف ما  �شفراء كما لو اأن ولداً �شقياً لوَّ
اإذا كنت اأحيا تحتها حّقاً. اأ�شفر هو ذاك الجبل، 
اأ�شفر هو ذاك البحر، و�شفراء هي تلك ال�شماء. 
الت�شال.  عن  الأ�شدقاء  يكّف  ل  كّله  ذلك  رغم 

ول تكّفين عن حّبي. 
 

***

»هذه ليلتي« ت�شرخ اأم كلثوم
عظمة على عظمة

 ي�شرخ رجل يجل�س في ال�شرفة
»هذه ليلتي« اأقول لأم كلثوم

�شاأداريها
ه  كع�شفور ترك الآن ع�شَّ

�شتف�شدينها بينما 
كدبٍّ هائج في �شيرك

يوؤمه الأطفال

قد اأنام فوق البار
قد اأمّد يدي نحو َفْرج اإحداهنَّ
قد األتمع ك�شاب اأ�شقر لي�س اأنا

قد اأ�شتمني تحت الطاولة
قد اأغثي كل ما في معدتي

اأه����ل����ُت عليها  ك��ن��ت  اأن���ب�������س ع���واط���ف  ق���د 
التراب

ماذا في الأمر
هذا بع�س ال�شهرة

في اللحظة نف�شها
التي دخلِت فيها

لمعت فكرة
...

من اأنت؟
ها وقد جل�شت اإلى طاولتي

وطلبت كاأ�شاً في عّز ال�شباح
وابت�شمت

واألقيت التحية
وبداأت بالحديث

واأت�شاءل
من اأنِت؟

ور�شفت ر�شفة
اأ�شعلت �شيجارة

ة اأخذت مجَّ
وك�����ان ب���ك زه����و ام�������راأة م���ار����ش���ت ال��ج��ن�����س حّتى 

ال�شباح
وطرحت �شوؤاًل

ما الذي ي�شغلك؟ مثًا
ورفعت كاأ�شك للحا�شرين

وقلت اإنك لن تذهبي اإلى العمل
ح�شناً 

لكن
من اأنت؟

ربما التقينا ليلة اأم�س

فيديل �شبيتي، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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ل��ك��ن ل���م���اذا ت��ح��م��ل��ي��ن ل��ق��اءن��ا على 
محمل
الجّد؟

دعي �شفَتيك الحمراَوين ُتجيبان
اأو اتركي الإجابة لعنقك الملعون

بالُقَبل
 

عندما اأغلقوا الأبواب
باأطراف اأ�شابعهم 

ط���������ارت رف���������وف ال����م����ائ����ك����ة عن 
الأكتاف

في نومهم
عيون �شغيرة تحر�س ثقوب

الأبواب                                            

�شوتك اأتعّرف به
�شخ�شاً اآخر

هنا حيث المناداة
لعنة المنادى

ي�شير الغرباء كعيَنين قاتمَتين
لأعمى يغزل حياته باأ�شابعه
فا�شت ال�شماء بي�شاً يرتطم

بالأر�س ويتقافز
واأنت هنا تعّدين �شوتك للغناء

ترّبتين على ظهره
ون  والغرباء يغ�شّ

في الغرف...
ل ا�شتثناء في اللوعة

�شم�س  ف���ي  ب��ي�����ش��ة  ال���غ���ري���ب  روح 
قا�شية

بانتظار  ف��خ��َذي��ك  تم�ّشدين  واأن���ت 
الن�شوة

دميتي التي اأفرح بها
با عيَنين

قطفتهما في مو�شم العماء
اأداريها واأوا�شيها

واأدعها تنام بقربي
واأ�شمعها �شوت البحر

واآخذها اإلى جل�شات العميان
واأربت على ظهرها

دميتي
مّني

لن اأرميها اأبداً
�شاأمت�ّس منها كّل حزنها

واأب�شقه على الجدار
واأدعها تلح�شه

ثم �شتقول
�شاكرة

اأنت دميتي
�شاأخيط لك عيَنين

زعنفتي الخارجة من الماء
تحية المق�شلة اإلى الهواء

اأما واأنني برمائي
�شاأح�شن بي�شك حّتى يفق�س

ويزحف منه �شغار ي�شبهونك:
قلوب كبيرة

في اأج�شاد با راأفة.

ِجَماع
هناك في اأعماقي،

يغ�شُل  اأ���ش��وُد  م���اٌء  حيث 
ماًء اأبي�َس

في الجرح،
ج�شُدَك وخياُلَك في بذرٍة واحدة

ل ت�شل.
تنفلق، وتت�شّلق َجَبَل اللّذات
ولكّن �َشْكرتَك تحت جلدي

بعمِق ِظْفر.
والرع�شة الغريبة تلك

ل تني ُتمعن فيَّ الَحْفر
اأنَت في الو�شول
واأنا في الَهْجر.

خطاأ قديم
يعلو ال�شراخ في ال�شّفة الأخرى.
تدّوي اأجنحة �شقطْت من الفم.

لم تعْد يدي ت�شلُح موقداً
ول ج�شراً بين الظال.

تلزُمني قطارات لحمِل ال�شوء
من معنى اإلى معنى.

يلزُمني عمٌر طويٌل ودفين
لألفظ الَبْرَد من كلمة.

كيف لي اأن اأُخاطَب ن�شياناً
في طرَفي خيِطه جّثة؟
اأن اأهم�س في اأذن الليل

كيف يخوُن النهاُر جلَده
وت�شتّد روُحه لمعاناً
كّلما اأعماها الثلج؟

كيف لي اأن اأُقاي�س البحر
بَعْظمة؟

اأن اأُطلَق ع�شافيَر جديدة
من دِم خطاأٍ قديم؟

َبد كيف لي اأن اأكون �شهقَة الزَّ
لحجٍر َيعت�شر �شبَره؟

ل تعوزني نجمٌة لأمتحَن �شياعي
ول �شحاٍر و�شدى مديد،

هنا، اأّنى اأقف، 
ي�شيُبني الم�شتحيُل با �شبب.

ن�شيد
َجَر�ِشه  من  ياأتيَك  �شمتي  هو  ها 

البعيد...

م���ع���ادَن تخفي  ال����ذي ل  ���ش��م��ت��ي 
وجَهه

ظ�����اَل�����ه  ي��������ّدع��������ي  رق�����������������سَ  ل 
مة الُمحطَّ

ه. ل براكيَن َتِرُثُ
�شمتي المب�شوط اأمامي كبحر

ول رماَل ِلَت�شَربه
ول اأ�شابَع لُتميَت َمْوَجه

ول غياَب لي�شَعه.
ْرُت َفَمه. �شمتي الذي �شِ

ظماأ
زوارُق  تخرُقه  ال���ذي  الغياب  اأن���ا 

َوَرق
اأرتع�س في ِجْلد الأ�شياء

واأنغرز في األمها،
ثّم اأتطاير

قلَبه  ُي���ط���ِع���م  ال��ن�����ش��ي��ان  م��ث��ل��م��ا 
للَحَجر.

 
اأنا الخريُف الأ�شوُد الذي يتدّفق 

فجاأًة
. بحنيٍن �ُشفليٍّ

ع تحت المطر اأنام ب�شدٍر ُم�َشرَّ
ك�شكِك الحديد،

تمّر قطاراُت العا�شفة
و������ش�����ك�����ارى ال����ل����ي����ل ي����ر�����ش����ق����وَن 

زجاجاِتهم
بينما بئري ُتوا�شل الَغَرق.

ن البحاَر الظماأ،  اأنا التي اأَُلقِّ
وتحت ال�شم�س 

قلبي 
ُنقطة �َشَبق.

ابنُة الليـل
بج�شٍد َرْطٍب كاأح�شاء كلمة

اة، بغريزِة �شمٍع ذاكرُته ُمدمَّ
كبرُت بين فوؤو�ِس ُعميان.
وكنُت اأ�شمع تاطَم اأقداٍر 

كلما هّزتني ريح
اأو خفَق حلٌم في دمي.

ومنذ ذلك الحين،
ها خريف. وحياتي ق�شوة لبُّ

ل���م ي���ك���ْن ف���ي ال���ظ���ام م���ا ُي���ع���اُد 
ترتيُبه،

ل الدمعة التي فقدْت ماَءها
لت�شودَّ تحت الجلد،

بجناٍح  ال���ُم���َح���لِّ���ق���ة  ال���ن���ظ���رة  ول 
كفيف.

الُع�شبة الزرقاء في القلب 
كانت اأعمَق من اأن ُت�شيء.

***
رّبوني غيمًة على َعَتَباِت القهر،

�شمو�ِس  م�����ن  ُج����ث����ث����اً  رّب������ون������ي 
المغيب.

ك����ان����ت ال�����م�����راك�����ُب ت����ن����و�����سُ في 
َعَمائها

ول اأثَر لعين تت�شّربني.
وك���ن���ُت اأق��ي�����ُش��ن��ي م���ن ال��ن��ب��ع اإلى 

البحر
بُعْمِقِ جفافهم في دمي.

يماأوَن كاأ�شي غياباً
واأَ�شُكُبني في ن�شيانهم؛

ُغرباء... ُغرباء...
على  لخ�����������ش�����راره�����م  ن����������واَة  ل 

ج�شدي.

بورتريه
الليُل  ي���ك���ون  ك��ي��ف  اأع�����رف  ك���ن���ُت 

عيناً
َرًة با ُدخان با ظال، ُمَحبَّ

كنُت اأعرف كيف يكون الجرُح 
نارياً تحت الرخام.

اأكاَن ج�شدي ُقبلة لَفْرِط ُلَباِبه؟
اأكنُت ِبئراً با َجْوٍف للبكاء؟

مرئية بري�شِتَك
كغفوة ُم�شاءة في باطِن العين.   

نظرتي
م�شّبعة بالزيت

وغيابي عميٌق في اللوحة.

�شعود
من  الرحيل  ���ش��وُت  ك��اأن��ي  اأم�شي 

اأزماٍن غابرة.
ُدوع ال�شجر ل ت�شمُعني غير �شُ
وحجارة اأ�شرُخني من َجوفها.

ل���ل���ق���ل���ِب ط����ع����ٌم اآخ�������ر ف����ي اأع���ل���ى 

الَجَبل.
للحزن �َشَكَراُته اأي�شاً

اإذ ُتعيده الريُح م�شنوناً
يف�شُل الحوا�سَّ عن الزمن.

اإل�����ى  اأ�����ش����ع����ُده����ا  ������ُرق  ال������طُّ اأيُّ 
ال�شمت؟

وكم من الِحَبال تلزمني لتنه�َس 
بئري مّني؟

ُمني اأوهاٌم عنيفة تتقدَّ
مة في الخلف. وعرباٌت ُمحطَّ

الوهم
ح���ي���ن ف����ُم����َك الأخ���������ش����ُر ي���ف���وُح 

بالن�شيان
وينك�شر،

كزنبقة  ت���ح���ت���رُق  ع���ي���ُن���َك  ح���ي���ن 
وحيدة في اآخر البحر،

��د ال����رم����اَد في  ح��ي��ن ي�����ُدَك ُت��م�����شِّ
الدم

، وُركبتاَك ترتع�شان بيقيٍن فّجّ
���َك ي��م��وج ب��غ��اب��اٍت من  ح��ي��ن راأ����شُ

حجر
وحلُمَك يكتظُّ ب�شّالِت �شمت،

حين ه�ّشة ت�شيُر التراتيل
في اأعناِق المطر،

���ي���ُن ت���م���دُّ َع���ْج���َزه���ا  ���كِّ ح���ي���ن ال�������شِ
الطويل

ول ت�شل،
..................

الأخير  ال���رب���اط  ه���ذا  ت��ق��ط��ْع  ل 
بالوهم،

ُحطاُم زجاٍج كثير
يحفُظَك دون َجْهر.

تب�شير
ْل كّفي الممدودة لل�شماء. تاأمَّ

الغياب  خ��طِّ  عند  ال�شفن  اأت���رى 
الُم�شيء،

ي��ن��ك�����ش��ر لدى  وال�����م�����وَج ح���ال���م���اً 
الأ�شوار،

ب والجباَل بربيعها الُمَعذَّ
ية وقد اأ�شحْت ُبَقَعاً ف�شّ

َمْن يدري،
اأثلٌج هي اأم رماد؟

اآمال نّوار
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اأوًل  ه��و  عقلّي  ابتكار  ك��ّل  »الحقيقة، 
تعنيه  م���ا  ب��اأح�����ش��ن  »����ش���ع���رّي«  خ���ل���ٌق 
بين  تكافوؤ  وج��ود  اإل��ى  ونظراً  الكلمة؛ 
الأمر  بين  فرق  ل  والعقل،  الإح�شا�س  اأ�شاليب 
ال���ذي ي��و���ش��ع ل��ام��ت��ح��ان ف��ي م�����ش��اري��ع العالم 
اأو ال�����ش��اع��ر. ه��ل ه��ي ال��ف��ك��رة ال���ش��ت��ط��رادي��ة اأم 
ترحل  اأيهما   - المفاجئة  ال�شعرية  النتقالت 
منها...؟  تعود  واأيهما  البعيدة،  الأقا�شي  اإل��ى 
وم�����ن ت���ل���ك ال��ل��ي��ل��ة الأول��������ى ال���ت���ي ول�����د فيها 
اأحدهما  الطريق،  تلّم�س  في  واأخ��ذا  الأكمهان 
تن�شره غير وم�شات  والآخ��ر ل  بالعلم،  م�شّلح 
ال��خ��ي��ال، اأي��ه��م��ا ي��ع��ود ���ش��ري��ع��اً م��ح��ّم��ًا بالألق 
م�شترك  فال�شّر  يهّم.  ل  الجواب  الف�شفوري؟ 
ال�شعري  للعقل  العظمى  وال��م��غ��ام��رة  بينهما. 
اإلى  بالن�شبة  ث��ان��وي��اً  اأم����راً  ت��ك��ون  اأن  ت��ع��دو  ل 

التطّورات المثيرة للعلم الحديث«
 ك��ل��م��ة ���ش��ان ج���ون ب��ي��ر���س ف��ي ح��ف��ل ا�شتامه 

»جائزة نوبل« 10 كانون اأول 1960.

ي�شنعه  نا�شج ل  �شعٍر  لي�س من 
مبدع  م��ن  ولي�س  ل�شيء،  مديح 
من  ولي�س  روح��ي��ة،  عقيدة  دون 
يرتدي  اأن  دون  م��ده�����س  م��ن��ت��ج 
في لحظة ما رداء الجنون، اإنها 
ي�شنع  التي  الثاثة  المتواليات 
منها الحالم تفا�شيل ليله الذي 
�شطوح نجومه مرايا  يبني على 
ح��ي��ات��ه، وف��ي��ه��ا ي����رى م���ا يكون 
ال�شاعر  ق��ي��ل:  ح��ت��ى  و���ش��ي��ك��ون، 
���ش��ان��ع ال���ن���ب���وءة ال��م��ط��ل��ق، وله 
بهاء  تاأ�شي�س  ف��ي  الف�شل  يعود 
وغرام  الملك  و���ش��ع��ادة  ال��ب��اط 

الوردة العا�شقة.
اإن�����ه ���ش��ل��ط��ة ال����وج����دان ال���ت���ي ل 
ت���ق���ف ع���ن���د ح������دود ���ش��ط��ر على 
تعي  اأن  ي��م��ك��ن��ه��ا  واآه������ة  ورق������ة، 
�شكنت  ال���ت���ي  م��وه��ب��ت��ن��ا  ���ش��ك��ل 
ال���راأ����س ب��ف��ط��رة م��ا ورث���ن���اه من 
حولنا،  ما  وتاأّمل  واإعجاب  ح�ّس 
حالته  م��ن  الكثير  ف��ي  اإن���ه  ب��ل 
والمعّبر  ال�شامل  ال�شكل  يمّثل 
لنب�س قلب الحياة بكل اأن�شطته 
حالة  لي�س  فال�شعر  وم�شاراته، 
ال�شارد والتيه في وديان  الذهن 
اإنتاج  ه��و  اإن��م��ا  وال��ط��ل��ل،  الع�شق 

اأنه  حتى  ال��وج��ود،  لمعادلة  اأخير 
في بع�س حلقات الم�شابهة والختاج والتلّب�س 
قد اقترب من هيبة الأديان وروؤيتها، لهذا كانت 
اأن تكّفره  ال�شعر بريبة دون  اإلى  الأدي��ان تنظر 

وتحّرمه اإل في بع�س الندرة.
اأن ن���رى ف��ي ال��ت��راث ال�����ش��وف��ي �شورة  وي��م��ك��ن 
اأو�شح لهذه الروؤيا ولهذه القدرة التي يتفاعل 
ال���روح���ي والمادي  ال���وج���ود  ال�����ش��ع��ر م���ع  ف��ي��ه��ا 
للب�شر، فلقد كان مت�شّوفة بغداد مثًا، ومنهم 
الق�شيدة هو من وعي  اأن وعي  يرون  الحّاج، 
ال�شوء  ���ش��ان��ع  وال���ب���دن،  ال��ج��ف��ن  يع�شقه  م���ن 
والغرام وتيه اللحظة. تلك اللحظة التي ظّلت 
ا�شتثناء  يكون  اأن  على  وتجبره  الإن�شان  ت��ازم 
عندما يكون �شاعراً، وعادياً ورتيباً عندما يكون 

ملكاً.
اأح�ّس  اأول لحظة  روؤيته هذه منذ  ال�شعر  اأدرك 
المكان  ت��ج��اوز  ع��ل��ى  ق���ادر  ب��اأن��ه  الإن�����ش��ان  فيها 
اإلى المكان ال�شموي، فكانت هذياناته  الأر�شي 
وخ��ط��وط��ه الأول������ى ت��م��ّث��ل رغ���ب���ة ال��ب��ح��ث عن 

وحتى  بقي  كونية،  نقطة  في  ال�شاكن  المطلق 
اللحظة يبحث عنها بثبات واإيمان وعقيدة وفي 
ع�شور  من  ع�شر  اأي  يتوّقف  ولم  �شّتى،  اأفعال 
فكان  و�شناعتهم،  ال�شعراء،  اإنتاج  عن  الب�شرية 
وثقافته،  وذائ���ق���ت���ه  خ�����ش��و���ش��ي��ت��ه  ع�����ش��ر  ل��ك��ل 
الزمنية  الم�شاحة  لهذه  ال�شا�شع  المدى  وعلى 
الأر�س  اإل��ى  الجّنة  م��ن  وح���ّواء  اآدم  ن��زول  بين 
الأو�شح  الحياتي  النعكا�س  يمّثل  ال�شعر  ظ��ّل 
كافة،  للمجتمعات  التاريخية  لل�شيرة  والأبقى 
اأوا�شرها  ت�شّد  كانت  الطوطمية  ال�شعوب  حّتى 
وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ����ال طقو�س  ال���روح���ي���ة 
الإ����ش���اري وج��ع��ل الإيماءة  الإن�����ش��اد وال��ت��دوي��ن 
الذي  وال��م��ك��ان  الإن�����ش��ان  بين  وا���ش��ًا  الخفّية 
يعتقده الروح الكبرى �شانعة الوجود والقرية 

وثمرة الأنانا�س.
ل��ق��د ك���ان ���ش��ع��ٌر ُي��ك��ت��ب ل��ي��غ��ّي��ر ال��ح��ي��اة ولي�س 
فيه  بما  يكتب  ال�شاعر  وك���ان  ف��ق��ط،  ليجّملها 
من اإح�شا�س، ولي�س بما فيه من قدرة وحرفة، 

لأن الإح�شا�س يتفّوق على الحرفة كونه يتدّفق 
الكثير عن  في  يختلف  وه��ذا  من مكان عميق، 
ت��ت��و���ّش��م ف��ي��ه م��ن��ت��ج��ات ال�شعر  ال����ذي  ال�����ش��ي��وع 
وال�شنعة  الحرفة  على  يعتمد  ال��ذي  الحديث 
فتتغّير  الجملة  ل��ب��ن��اء  ال��ك��ث��ي��رة  وال��م��راج��ع��ات 
الباغ  اإل��ى  قريبة  لتكون  م��ّرة  من  اأكثر  عنده 
ال���ف���ك���ري والأي���دي���ول���وج���ي ك��م��ا ف���ي »الأر�������س 
الخراب« لإليوت، والتي تدّخل فيها عزرا باوند 
اأكثر من مّرة لتظهر ب�شكلها الأخير، وليهديها 
»ال�شانع  لقب  عليه  مطلقاً  ب��اون��د  اإل��ى  اإل��ي��وت 

الأمهر«.
ف��ي »ال��ب��ي��ان ال�����ش��وري��ال��ي« ال����ذي اأ����ش���رف على 
مامح  بع�س  ظ��ه��رت  ب��روت��ون  اأن��دري��ه  كتابته 
التيه في الروؤية القديمة التي عا�شرت الكتابة 
الفعل  رّد  على  تعقيباً  بروتون  ليكتب  ال�شعرية 
ال�����ش��اخ��ب ع��ل��ى ه���ذا ال��ب��ي��ان: »ل��ق��د وّل���ى زمن 
ال�����ش��اع��ر لي�شت فيه  ف���روح  واأع��م��اق��ه،  ال�����ش��اع��ر 
المفارقة  يعتمد  اأن  وعليه  ح��ول��ه،  م��ا  ف��ي  ب��ل 

تهيم  التي  ال��روح  تلك  مع  ليتوا�شل  والغرابة 
حولنا حّتى في عرف الديك«. 

ال�شعرية  الكتابة  اأزمنة  في  ك��ان  ال�شاعر  ولأن 
قّوة  لإث��ب��ات  ال��دي��ك  ع��رف  اإل���ى  محتاجاً  كّلها، 
اأن  عليه  ك��ان  وتاأثيرها،  وعنفوانها  الق�شيدة 
واأن  وح��ول��ه،  التي معه  الأ���ش��ي��اء  م��ت��اأّم��ًا  يقف 
يذهب اإليها ليحاورها وليعك�س عليها الرغبات 
الن�س  النعكا�س  ه��ذا  اإن��ت��اج  ليكون  والده�شة 
الذي وجدناه مدّوناً على الألواح وورق البردي 
واأباريق ال�شاي، اإن فعل ال�شعر اأيام كانت ال�شهوة 
اأعمق �شرٍّ في الذات الإن�شانية كان فعًا جّباراً، 
الظواهر  من  الكثير  وتغيير  خلق  على  وق��ادراً 
ُجعلت  ح��ت��ى  اأي�����ش��اً،  والطبيعية  المجتمعية، 
المعّلقات ل�شيقة بجدار الرّب في الكعبة، وهذا 
يعني اأن ال�شعر كان يم�شي مع الهاج�س الأكثر 
الربوبية  الب�شرية وهو هاج�س  الروح  في  قلقاً 
من  الهاج�س  ه��ذا  ُي�شاحب  وم��ا  وال��وح��دان��ي��ة، 

د ونذور و�شوى ذلك. طقو�س تعبُّ
�شان  األك�شي  الفرن�شي  ال�شاعر 
المعروف  ل��ي��ج��ي��ه،   - ل��ي��ج��ي��ه 
مّثل  ب���ي���ر����س«،  ج�����ون  ب����»����ش���ان 
هذه  ووا���ش��ح��اً  م��ج��ي��داً  تمثيًا 
ي��ن��ت��ج �شعراً  ك���ان  ال���روؤي���ا. ف��ق��د 
الداخلي  ال��ه��ي��اج  ط��اق��ة  ي��ف��وق 
يف،  الحرِّ ال�شاعر  يمتلكه  الذي 
�شعرياً  ت��راث��اً  ل��ن��ا  اأن��ت��ج  ع��ن��دم��ا 
ال�شحرية  تغّلفه  وعميقاً  رائياً، 
الذي  المعنى  بدلئل  الغام�شة 
فيل�شوف  ع���ق���ل  اإل�������ى  ي���ح���ت���اج 
و»ينتفع«  ف��ي��ه  وي��غ��ور  ليف�ّشره 
هي  بير�س  �شعرية  ك��ان��ت  م��ن��ه. 
تدوين لأ�شطورة ما كان ولم َتِعه 
وتتعّلم من الب�شرية، فهو ي�شع 
الثابت  ال�شير  اإيقاع  الكام  في 
ال�شعر  دون  م��ن  اإن��ن��ا  ل�شعورنا 
قد نتحّول يوماً ما اإلى قارة من 
والقوار�س.  والفيلة  التما�شيح 
اأك��ث��ر م��ن ثمانين  وع��ل��ى م���دى 
اأن��ت��ج ه��ذا ال��م��اه��ر مدائح  ع��ام��اً 
دامجاً  عقله وروحه و�شيرورته 
اإياها باإتقان مع روؤية الفيل�شوف 
الإغريقي هيرقليط�س من اأجل 
المتحّرك  ماهّية  على  الوقوف 
الينابيع  اإل���ى  ب��ن��ا  ي��ذه��ب  ال���ذي 
عندها  ت�شتقّر  ال��ت��ي  وال��غ��اب��ات 
معاناتها  ب��ع��د  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ن��ف�����س 
الكهنة  ال�شفِّ والبادة وموؤامرات  القا�شية مع 
اإلى  اآدم وحتى دخول المارينز  منذ تقاتل ابَني 

عا�شمة الر�شيد بغداد.
كان �شدى الأنا�شيد التي يكتبها بير�س يمتلك 
الكتفاء  حدود  عند  تقف  ل  بم�شتويات  عمقها 
تتعّداه  ب���ل  ل��ل�����ش��ع��ر،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��م��ه��م��ة 
ال��ك�����ش��ف وجمالية  م��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ا  اإل����ى  ل��ل��ذه��اب 
تلك  الغام�شة؛  الأ���ش��ي��اء  م��ع  والأل��ف��ة  ال�شورة 
والتحّرر  الرائق  بالمزاج  ُت�شعرنا  التي  الأ�شياء 
م��ن ع��ب��ودي��ة ال��ي��وم ال��رت��ي��ب وم��ط��ارق دكاكين 
ال��م��دن ال��ت��ي ي��ه��ّزه��ا ال��رم��ل ك��م��ا ت��ه��ّز النجوم 
بين  الفرا�س  م�شاجعة  مهد  في  الليل  طفولة 

الوردة وقطرة الندى.
داخل  نائية  لنف�شه مكانة  بير�س  �شعر  يفتر�س 
ي�شيطر  ال�شعر، وهو  لمتلّقي  الروحية  الذائقة 
�شحر  ي�شنعها  بغرائبية  ال���ق���راءة  اإي��ق��اع  ع��ل��ى 
داخل  في  ال�شاعر  يطلقها  التي  النبوءات  تلك 
بعناية،  ر  الم�شوَّ الم�شهد  خ��ال  م��ن  اأعماقنا 

�شان جون بير�س، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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المفردة بخيط  اإم�شاك  الذين يح�شنون  فهو من 
م�شاحة  على  بريقه  ين�شر  ال��ذي  الذهبي  ال�شوء 
ال��وا���ش��ع، وي��ب��دو فيها  ال��ورق��ة  ف��ي عالم  ل تنتهي 
المكترث  غير  للوجود  متعّددة  خيارات  ي�شع  اأنه 
بالمتغّيرات التي ت�شيب العالم. لذلك َمثََّل �شعر 
مفا�شات  ف��ي  الثقيلة  ال��ع��ب��ارات  اإح���دى  بير�س 
ينتِم  لم  اأنه  رغم  ال��رديء،  وال�شعر  الجّيد  ال�شعر 
لتلك  وفياً  بقي  لقد  مذهب.  اأو  مدر�شة  اأي  اإل��ى 
الأزلية التي اأقام عليها ال�شعر ممالكه ولم يتحّيز 
اإل بقدر �شعوره باإحباط ما عندما فتَّ�س البولي�س 
ال�شّري الألماني )الغ�شتابو ( �شّقته و�شادر جميع 

اأوراقه.
����ش���ان ج����ون بير�س،  اأ����ش���ع���ار  اأم����ام����ي  اأ����ش���ع  ك��ن��ت 
وخ�شو�شاً في اأما�شي البرد الذي ل يرحم، وكان 
األق الم�شاء المتجّمد من ال�شحر بحيث ُيغيِّب روؤى 
الذين حولك فا ت�شعر بخطورة ما. كنت وقتها 
الكوني  ال��وج��ود  واأح���اك���ي  ب��ي��ر���س  ق�شائد  اأج��ل��ب 
اإلى  ب��اأ���ش��ع��اره  ي�شل  اأن  ي��ري��د  ال��رج��ل  اأن  ف��اأح�����ّس 
مثَّل  فلقد  ال�شعب.  الروحي  الت�شّوف  من  �شيء 
اأنموذجاً  المحيطة  الأ�شياء  مع  األفته  في  �شعره 
بين  ال�شائبة  روؤان��ا  على  الحاكم  يكون  اأن  لحالة 
التي  نهاياتها  واأح��ام  الحرب  بيانات  مداخات 
كان  لهذا  تاأتي.  لن  باأنها  ما  قناعة  لدينا  خلقت 
التي  القناعة  من  �شيئاً  اإل��ّي  بالن�شبة  بير�س  �شعر 
تبعد تلك الآثام التي نرتديها جراء م�شاركتنا في 
مخرجاً  اأج��د  كي  معها  اأ�شعى  كنت  لهذا  الحرب. 
اأن  ِريَّة  ال�شَّ في  ُيعلَن  عندما  اً،  ت��وَّ الوليدة  للكاآبة 
ق�شائد  فكانت  اآخ���َر.  اأ�شبوعاً  �شتتاأخر  الإج���ازات 
تعيد  خا�س  بجمال  المحكومة  و�شورها  بير�س 
اإن�شاناً  الإن�شان  يبقى  اأن  هيبة  المنك�شرين  اإل��ى 
رغم هذا الوجع الطاغي الذي تتفّنن الحروب في 
�شناعته لي�شير حالي مثلما تقول ق�شيدته: »يا 
رفيعاً  خيطاً  نف�شه  عن  يبتعد  ال�شكران...  لذلك 

ليتاأرجح بعقارب الزمن«.
ولأن الزمن في اأ�شعار بير�س ماأخوذ بحكمة روما 
القديمة، ا�شتطاع اأن يوّحد اإيقاع العقارب الراك�شة 
اإلى تخوم المنافي مثل اإبر الخّياط الملكي. حيث 
غلبت فل�شفة ال�شدو لدى ال�شاعر الفل�شفات كّلها، 
و�شارت بيانات �شعبة لم�شاريع جمال عجزت عن 
فكانت  ال���روح.  بمتعة  المهتّمين  اأق��ام  اكت�شافه 
كما  فينا. وهو  الذي  العميق  اإلى  نزوحاً  ق�شائده 
اإلى  اإعادة القائد الإغريقي  اأناباز لدى  فعلها في 
التي  العميقة  الهّوة  اإل��ى  ُيعيدنا  اأن  اأراد  الداخل، 
وهي  بالمتغّيرات.  كثيراً  ت��اأّث��رت  وال��ت��ي  ت�شكننا، 
في  بيكون  غاتيان  الفرن�شي  الناقد  و�شفها  كما 
»اأ�شالة  و�شعره:  لبير�س  ينتهي  ل  ال��ذي  مديحه 
ق�شائده  اإن  ذاكرتنا.  على  ال�شال  مثلما  تتدّفق 
وحي لم ن�شتعره من كتب الديانات القديمة. لقد 

كان بير�س جديداً ونا�شجاً، وحكيماً اأي�شاً«. 
وربما اأكون في قراءتي هذه ماأخوذاً بتلك الهالت 
ال��ج��ب��ل ع��ن��دم��ا يت�شاعد  ي��راع��ة  ك��م��ا  ال��م�����ش��رق��ة 
الإي���ق���اع الأوب����رال����ي ل��ق�����ش��ائ��ده، م��ت�����ش��ّي��داً فينا 
ق�شائده  اأول��ى  م��ن  ب��دءاً  كّلها،  الإ���ش��غ��اء  لحظات 
التي �شيطر عليها مديح ل ينتهي  وحتى نهايتها 
دواوينه  اأغلب  حملت  حتى  الكون  موجودات  لكل 
الحديث  ي���م���ّل  ال���ت���ي ل  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ه����ذه  اأ����ش���م���اء 
اإيقاعات  مثَّلت  فيما  ثلوج...  اأمطار،  ري��اح،  عنها: 
الطفولة لديه بع�شاً من عوالم ال�شحر الم�شتعاد 
وهو القائل: »اإن لم تكن هي الطفولة فماذا كان 

هناك قديماً ولم يعد له وجود«.
الأ���ش��ع��ار ه��ي في  ال�����ش��اح��رة م��ن  الم�شاحات  ه��ذه 
رقي  اإل��ى  الم�شّميات  فيه  تندرج  عالم  تكويناتها 
الفكرة. ولقد اآثر �شان جون بير�س اأن يكون منعزًل 
الطفولة  وليد  وه��و  وال�شالونات،  الأ���ش��واء  ع��ن 

في  ال�شعلة  وه��ج  يكتم  اأن  اأراد  الأر���ش��ت��ق��راط��ي��ة. 
الإرادة  تتفّياأ بتلك  اأرجوحة  اأعماقه وي�شنع منها 
الحّرة التي تعيد اإلينا وهج اأثينا كما يقول هو في 
يمّثل على  بير�س  بقي  لذلك  ر�شائله.  واحدة من 
ال�شعرية  الأنماط  اأكثر  من  واح��دة  ال�شاكلة  هذه 
م��ت��ان��ة. وه���و م��ح��ك��وم ب��ال��م��ت��غ��ّي��رات ل��ي�����س بوعي 
مارك�شي بحدث الكوني، اإنما بثقافته التي اأحكمت 
فيه مخّيلة ال�شاعر حيث اأراد الو�شول في اأجواء 
مثلما  اإن�شانيتها  تمتلك  لكنها  خال�شة،  رومانية 
تمتلك الهّرة �شغارها النائمين على �شرير الريح 
ق�شائده  من  واح��دة  في  نف�شه  بير�س  يقول  كما 
المخّيلة  اإلى  بنا  و�شافرت  اأطروحتها  ركبت  التي 
المواطن  ُت��ري��ن��ا  اأن  ت��ري��د  وك��اأن��ه��ا  ال��م��ف��ت��وح��ة، 
ال�شعر  ي�شنعه  الذي  الروحي  للجمال  الحقيقية 

قبل الفل�شفة.
الوقت  في  والامرئية  المرئية  ال�شور  ه��ذه  اإن 
قدرة  على  وبرهاناً  وج��ودي��اً  �شموًل  تمّثل  نف�شه، 
الإن�شان خلق عالم مواٍز للعالم الذي يعي�شه على 
اأداة  ال�شعر  اّتخذ من  الذي  ال�شحر  طبيعة؛ عالم 
لاكت�شاف. فبير�س كان في حياته العادية مجّرد 
�شّيد  ك��ان  الأخ����رى  حياته  ف��ي  لكنه  دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
ميتافيزيقيا مذهلة نكت�شف فيها اأ�شرار لغة تنحدر 
من �شالت ل نقراأها في اأ�شفار، بل ن�شاهدها في 
والفل�شفي  الروحي  كيانه  عن  عبَّر  وال��ذي  �شعره 
في ديوانه »رياح«: »نحن نم�شي و�شالنا واأعمال 
ب�شمت  تن�شاأ  اأعمال عظيمة  ورقة  ورقة،  عظيمة، 

في مثاوي الم�شتقبل«.
ر لل�شاعر اأن يكون واأن ي�شنع عالمه الذي  هكذا ُقدِّ
البحر  من  ابتداًء  عظيم  �شيء  كّل  بموازاة  ي�شير 
ب�شطت  العالَمين  هذين  وبين  بالمنفى،  وانتهاء 
اللغة  �شّر  اإن  اأجنحتها.  ال�شحرية  بير�س  فرا�شات 
في عالم بير�س يبداأ من اللحظة الأولى، ويقودك 
اإلى المتاهة العظيمة؛ تلك التي ل نح�ّس بها اأول 
الأحام  م��ن  �شبات  ف��ي  غ��رق��ى  ون��ح��ن  اإل  الأم���ر 
ال�شويدية  الأك��ادي��م��ي��ة  دف��ع  م��ا  وه��ذا  والهلو�شة، 
»نوبل«  جائزة  فتمنح  باإجاء،  اإليه  تنظر  اأن  اإل��ى 
وال�شواريخ  بال�شراعات  يعّج  ع�شر  و�شط  لل�شعر 
بقّوة  اع��ت��راف  اإن���ه  ال��ب��اردة.  وال��ح��رب  المن�شوبة 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن موجودات  ع��ل��ى  وت��ف�����ش��ي��ل��ه  ال�����ش��ع��ر 
ب�شمت  ال�شاعر  �شار  ذلك  ورغم  الجميلة.  العالم 
النّقاد،  مديح  ل  و  الأ���ش��واء  كاميرات  ُتبهره  ولم 
مكتبة  ف��ي  م�شت�شاراً  يعمل  حيث  العزلة  اآث��ر  ب��ل 
الإن�شان  مثال  على  ال�شعر  فهم  وقد  الكونغر�س؛ 
اأ���ش��ط��ورت��ه وم�شى:  ق��ال  ال���ذي  الأول  الإغ��ري��ق��ي 

»فلي�شمع ال�شاعر �شوته«.
بال�شيء  تفاجئك  ���ش��وٌر  ي��م��ّي��زه  م��ا  ���ش��ع��ب،  �شعر 
�شاعر  اإل مع  تكت�شفه  لن  لكنك  الذي هو قربك، 
راحت  »لقد  ال�شور:  بير�س كهذه  �شان جون  مثل 
»ح�شرة  اأخ����رى«،  اأ���ش��وار  تحت  ُتع�شكر  خ��واط��رن��ا 
تنتظرني للتفاو�س«، »جال�س في األفة مع ركبتي«، 
الفور  »وعلى  قديم«،  حبل  مثل  نخدم  اأن  »ينبغي 

اأ�شمع الثياب المن�ّشاة تبعث �شوتاً ناعماً«.
ل  ال��ت��ي  الفعل  ه��ي وم�شة  بير�س  ل��دى  ال�����ش��ورة 
التي  الح�ّشية  م�شاعرها  في�س  �شوى  اأث��راً  تترك 
ُت��ط��رب ال��ع��ق��ل ب��غ��راب��ة ال��ج��م��ال وت��اأث��ي��ر الفعل، 
اإن���ه���ا ق���ادم���ة م���ن م��ح��ّل��ي��ة المكان:  ب��ال��رغ��م م���ن 
انك�شار  ال��ت��اأّم��ل،  لحظة  ال��ب��ح��ر،  م��رف��اأ  ال��م��ن��زل، 
ن��واف��ذ المطابخ  ال���ري���اح ع��ل��ى  ال��م��ح��ارب، ه��ب��وب 
ال��م��ف��ت��وح��ة... ه��ك��ذا ظ���ّل ���ش��ان ج���ون ب��ي��ر���س في 
�شعره الملحمي والغنائي ومديحه الذي ل ينتهي 
لموجدات الكون، يمّثل واحداً من ِهَبات الوجدان 
اأعنف  عا�س  لع�شر  الح�شارية  للذاكرة  الب�شري 
ال�شعر  ع�شر  كان  اأي�شاً  لكنه  والكوارث،  الحروب 

والمذاهب الحالمة وال�شعراء الأ�شاطير.

�شاأبداأ الكام من اآخر نقطة 
فوا�شَل  دون  ال�����ش��ط��ر،  ف���ي 
م�شاحات  ول  ن����ق����ٍط  ول 
الحروَف  ���ن  اأزيِّ ل��ن  ب��ا معنى،  ف��ارغ��ة 
التي  بالعين  اأه��ت��ّم  ول��ن  لها  اأ�شكِّ ول��ن 

�شتقراأها، وتعاَلي نت�شارُح؛
�شواي،  رجلَيِن  لديك طفان من  اأن��ِت 
واأنا لدّي طفان من امراأة �شواك، اأنِت 
اأخوتك، واأنا  وا�شطة العقد في ترتيب 
البن البكر لفاَحين نازَحين من وحِل 
الجهالة اإلى وحِل المجهول، تكبرينني 
من  ب�شنين  واأك����ُب����ُرِك  اأع�����وام،  بب�شعة 
رِت  األمحها في عينيِك كّلما تكوَّ الأب��ّوة 
اإلى  ْت من الفخاخ المن�شوبة  كلبوة فرَّ

ذراعيَّ
م�شاخَر  ت�شتكياِن  عجوزان  ��ي  واأمِّ ��ِك  اأمُّ
مّنا  ول��ك��لٍّ  ال��روم��ات��ي��زم،  واآلَم  ال��زم��ن 
ال���م���األ���وف���ة، وف�����ش��اح��ُت��ه التي  ل��ه��ج��ُت��ه 

اكت�شبها من ال�شوارِع...

تعاَلي نت�شارُح؛
فوق هذا الفرا�س الوا�شع الخ�شن الذي 
ين هارَبين من برِد  نتخام�س فيه كقطَّ
ُرق المعتمة، ونحن نرت�شف ريَقينا  الطُّ
قباٍت  في  والنبيذ،  بالتبغ  الُمملََّحين 

�شاخنة وبطيئة تحت �شوء ال�شموع
ِك واأنا اأنحني  اأما راأيتني حين ولدتِك اأمُّ
فوق بطنك، واأقطع ب�شّكين �شدئ حبل 
ت�شرخي  اأن  ق��ب��ل  ال��م��ل��ف��وف  ت���ِك  ���رَّ ����شُ

ببكائك الأّول في هذا العالم؟
اأما راأيتني واأنا اأم�شح راأ�شِك الدافئ من 
دم النِّفا�ِس، واأزيل بقايا الدم المتجلِّط 
ين؟ تقولين:  من بين فخذيِك المزرقَّ
باإ�شبعَك  ���ش��ع��رُت  ل��ك��ن��ن��ي  اأرَك،  »ل����م 
وهي  ال��ُم�����ش��ودِّ  ��ف��ر  ال��ظِّ ذات  ال��ن��ح��ي��ل��ة 
تم�شح عانتي فتن�شقُّ من تحتها �شفَتين 
�شغيٌر  ل�شاٌن  بينهما  وينبُت  حمراَوين، 
��ي��َت��ه اأن�����َت »وردُت�����َك  اأح���م���ر ك���ال���دم، ���ش��مَّ

المخفيَُّة«
يُته اأنا »هامُة الخجِل«...«. و�شمَّ

لم تريني
لكّنك �شعرِت باإ�شبعي الم�شودَّة

ولم اأَرِك
لكّنني �شممُتِك تحت ماءاتي

وج�ش�شُت نب�شِك في الوريد
اأ�شفَل القلِب قبل اأن ينب�س

مب�شع  ُل  اأوَّ ف��ي��ه  ي��ن��غ��ر���س  اأن  وق���ب���ل 
بقعٍة  اأول  فيه  تند�ّس  اأن  وقبل  للوجع، 
�شوداَء من اأثر الحي�اة، ك�ن�ِت بين �شفَتي 
ب��اأّم��ي، وكنُت بين نهَدي  اأب��ي وه��و يهمُّ 
اأب����وِك، واليوم  ب��ه��ا  اأن ي��ه��مَّ  اأّم����ِك ق��ب��ل 
��ي��ن��ا وروُدن�����ا ال��ت��ي تجّف  ت��ك��ب��ر ع��ل��ى ك��فَّ

منحنَيين  ن�شير  ونحن  تتفتَّح،  اأن  قبل 
َمن  وثّمة  المحراث،  خ�شبِة  ثقِل  تحت 
ن�شعر ول  ون��ح��ن ل  وي�����ش��رب  ي�����ش��رب 
نئّن، واإّنما ن�شير كي نفتح خطوطاً في 
قتِل  َة  مهمَّ لل�شم�ِس  ون��دُع  ربِة  التُّ قلِب 

ديدان الأر�س.

تعاَلي نت�شارُح؛
ملَحنا  ف��ي��ه��ا  ل��ح�����ش��ن��ا  ���ش��ن��ي��ن  ث������اُث 

وعرَقينا وماَءنا ودَمنا المراَق
دون اأن نتباعد اأو نفترق

بكينا و�شرخنا، �شتمُتِك وحرقُت قلَبِك، 
... لعنِتني وب�شقُت عليِك وب�شقِت عليَّ

��ي��ا ف���ي ب��ي��ت��ي م���ع طفليَّ  ط���ف���اِك ت��ربَّ
���ع���َب  وا����ش���ت���ري���ُت ل��ه��م��ا ال���ه���داي���ا وال���لُّ

والماب�َس الجديدة
مِت طفليَّ ولعبِت معهما فوق  واأنِت حمَّ
لهجتِك  وعلَّمتهما  ى  ال��ُم��ن��دَّ ��ج��ي��ِل  ال��نَّ
اآذانهما بكلماِتك القبيحِة  وهم�شِت في 

كي يكبرا عارفين الدنيا.

�شارحيني اإذاً،
قولي لي لماذا اأ�شرُخ فيِك الآن هكذا

ي  واأن����ا اأع��ت��ل��ي��ِك واأ����ش���رُب ردف���ي���ِك بكفَّ
كفر�س لجاُمها الأ�شوُد الطويُل ملفوٌف 

على يديَّ
عرٌق ينّز تحت اإبطيَّ

كّلما فّكرُت في لم�شِة ل�شانَي المحموِم 
لحلمتِك الوردية

كاأنِك لم ُتر�شعي طفلَيِك
ِر  المدوَّ بطِنِك  من  يخرجا  لم  كاأنهما 

بعمليَتين قي�شريَتين
مُت ول نهرُت  وكاأنني ما اأنجبُت ول حمَّ

فُت ول قر�شُت ول نظَّ
ول بكيُت كطفٍل حين يمر�شاِن

�شامُة ِكْتفِك الي�شرى
ِكْتفِك  �شامِة  من  قتامًة  اأ�شدُّ  هي  التي 

اليمنى
�شرداِب  ف��ي  َرِج  ال����دَّ اأّوِل  اإل���ى  �شتُدّلني 

روحك
رُة ال��غ��ائ��رُة ف��ي اللحِم  ُت��ِك ال��م��دوَّ و���ُش��رَّ

�شاأعلِّق عليها مفتاَح الحياِة الم�شودَّ
�شارُب ملِح عرقي

المعلَّق في رقبتي منذ ولدتني اأّمي

����ش���اأب���داأ ال����ك����اَم م���ن اآخ������ِر ن��ق��ط��ٍة في 
ال�شطِر

دون فوا�شَل
ول نقٍط

ول م�شاحات فارغٍة با معنى

وتعاَلي نت�شارُح...

عماد فوؤاد
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اإن��ه مات على كّل حال في 
�شن ال�40. كتب كثيراً. قراأ 
�شعره بطريقة نادرة. راكم 
كما  الفرن�شية  اللغة  عجن  الُجَمل. 
لم يعجنها اأحد قبله. فبرك ال�شعر. 
لم يترجم لأحد. ترجموه بالأحرى. 
ع���ل���م ال����ع����رو�����س �����ش����ار َغ�����ْب�����رة في 
دواوينه. والذين يبحثون عن معنى 
ما في �شعره، عليهم الت�شّلح بتمتمة 
���ش��ع��ره عنيف.  اأي�������ش���اً.  ال��م��ي��ت��ال��غ��ة 
اللغة.  يكّور  م�شّطح.  هو  بما  ل�شيق 
كالع�شا:  ال���ت���وازن  تفقد  ويجعلها 
تاركو�س  وترجمة  المترجم.  الن�س 
تجعل اللغة العربية في ماأزق. لأننا 
اأمام ما ي�شتحيل ترجمت�ه. وال�شوؤال 
الذي ينبلج هو كالآتي: كيف ترجمة 
�شاعر يعي�س لغته كلغة غريبة حيث 
العام؟  ال���ذوق  ت��زع��ج  تراكيبه  ة  ِج���دَّ
تاركو�س يتمتم لأن هذا الفعل لزوم 
لديه. ل يت�شّنع التمتمة. اإنه يكتب 
في الورم. اأي اأن لغته لغة متوّرمة. 
الكتابة  ت�شحى  ه��ذا  من  وانطاقاً 
�شّد  للحا�شر  مواجهة  التاركو�شية 
والخوف  ال��ن��و���ش��ت��ال��ج��ي  الج����ت����رار 
م��ن ال��ج��دي��د. م���ّرة اأخ���رى، ي�شحى 
ال�شعر �شّن حرب �شّد البحث  هدف 
الأ�شكال. وما علينا  المعنى في  عن 
�شوى النظر في رفوف المكتبات كي 
اأدب يعّج بالحقيقة  الآت��ي:  ن�شتنبط 
يريد  اأدب  العالم،  و�شرح  والمعاني 
واقعية رخوة... اإلخ. وال�شعر عموماً 
ال�شائد  الخطاب  اللهم  ذلك؛  عك�س 
الذي يرى في ال�شعر ترجمة الواقع 
وما ج��اوره. اإن حرب اللغة في �شعر 
تاركو�س تتج�ّشد في الواقعّي ولي�س 
التو�شيح،  من  للمزيد  ال��واق��ع.  في 
����ش���ن���ح���اول م�������ش���اءل���ة ال���واق���ع���ي في 
الكتابة. كلمة »واقعي« تعني »ما يبداأ 
يتوّقف« ح�شب لكان.  المعنى  حين 
عبر  رم��زي��اً  ال��ع��ال��م  ي��واج��ه  وال�شعر 
وم�شرحة  والإي��ق��اع  ك�البيت  عنا�شر 
الف�شاء... وحين اأتكّلم على الإيقاع، 
يجعل  ك�����ش��يء  ن�شت�شعره  م��ا  اأع��ن��ي 
ال�شعر ن�شخة غير ُمطابق عليها، اأو 
ال�شاعر  اأقول مع  الجراأة  بقليل من 
مواجهة  في  ال�شعر  اإن  اإي�شبيتاليي 
 objet littéraire ي�شير  ال��واق��ع��ي 
هو  ه���ذا   .non identifié :OLNI
يذّكرني  ال����ذي  ال��م��ع��ا���ش��ر  ال�����ش��ع��ر 
الذي  ال�شعر  ي��ق��راأون  ل  باأ�شخا�س 

يحّبون.
اأقراأ تاركو�س يومياً  منذ �شنين واأنا 
اأن  من  اأت��اأك��د  ق��راأت��ه  وكلما  تقريباً. 
يمكن  ل  م��ا  اإن���ه  ح���ًا،  لي�س  ال�شعر 
ب�شيطة  ت��ارك��و���س  كلمات  اح���ت���واوؤه. 
اإلى حّد الغثيان. تنفلت وتتزحلق في 
وب�شرعة  �شرغوف.  كاأنها  ال�شفحة 
نفّكر في كتابته، نعيد النظر في ما 
نعتقده �شعراً ون�شقط في لغته التي 
ت��ف��ّرغ ال��ع��ال��م م��ن و���ش��وح��ه. يقول 
 Il«  :)1999( »= ديوانه »عامة  في 
 n’y a  pas de mots. Les mots
 ne veulent rien dire. Les mots
 n’ont pas de sens،…Le sens a

.»pris tout le sens
جميل هذا التاركو�س الذي ي�شتخرج 
ب�شيطة  ُج��َم��ًا  الفرن�شية  ن�شق  م��ن 
لير�شم  ن��ف�����ش��ه،  الآن  ف���ي  وم��ع��ّق��دة 
قراءة  حين  واإي��ق��اع��اً.  و�شوتاً  �شكًا 
نلتّف  ن����ج����ري.  ك���اأن���ن���ا  ن�������ش���و����ش���ه، 
كتابته  لأن  الل�شان،  داخل  ونتدحرج 
لي�شت اإ�شهاراً تلفزيونياً في الحداثة 
لاأخذ.  ج��اه��زة  لخطابات  ظ��ًا  اأو 
»ال�شوليك�س«  يركب  ه��ذا.  غير  اإن��ه 
ع��و���س »ال��ه��ارل��ي داف��ي��د���ش��ون«. من 
اأكثر  �شراحة  تقلقني  التي  دواوينه 
 ،)1998( »�شناديق«  تعجبني:  مما 
»عامة =« )1999(، »نعم« )1996(، 
»الع�شا« )1998(... هذا ال�شنف من 
الحال.  طبيعة  ف��ي  ي��زع��ج  ال��ك��ت��اب��ة 
ول��ح�����ش��ن ال��ح��ظ. ك��ف��ى م��ن كتابات 
تطمئن على اأن كل �شيء بخير. هنا 
لل�شعر  ال�شيا�شي  ال��ب��ع��د  اإل���ى  اأع����ود 
تاركو�س  ف���ّج���ر  ل���ق���د  ال���م���ع���ا����ش���ر. 
في  م�شاركته  خ���ال  م��ن  ال�شيا�شة 
المهاجرين  ح����ول  ج��م��اع��ي  ع��م��ل 
كتاباً  ك��ان��ت  وال��ن��ت��ي��ج��ة  ال�����ش��ّري��ي��ن. 
الفرن�شي  ال�شعري  المتن  في  مهماً 
 ouvriers« ع��ن��وان  تحت  المعا�شر 
من  ال��ع��دي��د  فيه  ���ش��ارك   ،»vivants
ال�شعراء الفتّيين من فرن�شا. اأراأتيم 
الكلمات من المعنى يوؤدي  اإفراغ  اأن 
الق�شايا  ف��ي  ال��ذك��ي  ال���ت���وّرط  اإل����ى 
كتابة  ث���م���ة  ي���ك���ن  ل����م  والأ������ش�����ي�����اء. 
متاأّخرة،  ���ش��وري��ال��ي��ة  اأو  ميكانيكية 
�شاط،  ال���ذي  ال��واق��ع��ي  معاي�شة  ب��ل 

والتمتمة دائماً واأبداً.
�شتكون لي عودة اأطول مع تاركو�س. 
ربما  اأ����ش���اب���ه  ال����ذي  ال��م��خ  ورم  ف���ي 
تاأتي. وتاركو�س �شاعر حّي  ن�شو�س 
اللغة  يمار�س  عامل  �شرغوف  �شّري 

تحت غيمة. 

ال�شعر ذكاء

الفكر الإن�شاني �شعر.

الفكر.  �شعوبة  يهّيئ  ذك��ي.  ال�شاعر 
ال�شاعر  الفكر مخنوق، ياب�س ودبق، 
وال�شاعر،  ي�شتثيره.  يلّينه،  يم�ّشده، 
م�����ّرة اأخ�������رى، ي���ج���ذب ال����ذك����اء من 
راأ�شه،  الخروج  على  يحّر�س  �شباته، 
واأ�شابعه  ق��ف��اه  م��خ��ي��خ��ه،  اأع�������ش���اء 
نف�شه.  عن  الروا�شب  يزيل  الع�شرة. 
اليمنى  ال����ذراع  وي��ك��ّب��ل  ال��ف��م  يق�ّشر 
ل�شّيده. ويتمّرن على تحريك الراأ�س 

داخل الفكر.

ال�شاعر يهّيئ فكره.

يرطب  نف�شه.  من  ينبثق  ل  ال��ذك��اء 
الجمجمة، يجرف روؤيته نحو النظر 
فيما وراء، منزوفاً، لزقاً، نا�شفاً، في 
طّيات الفكر، يمّزق بطنه. ل يندفع 
يلج  ذك����ي،  ال�����ش��اع��ر  ا���ش��ت��ع��داد،  دون 
في  يرتحل  ال�شاعر  الفكر.  �شعوبة 
وهو  الكينونة،  على  يتمّرن  الحّيز، 

يفّكر، يهّيئ نقل ال�شور.  

ال�شاعر يتهّياأ كي يفّكر.

الدرج،  ف��ي  ال�شقوط  اإل���ى  ي�شت�شلم 
عن  ر���ش��ي��ق،  اأرز  �شبكة  ع��ن  ي��ت��خ��ّل��ى 
�شبكة كعكة �شحقها الدّبو�س، يفاجاأ، 
الجوارب  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام��ات  ي��ت��رك 
ه���ب���اء، ي�����ش��ق��ط م���ن ال��ك��را���ش��ي، من 
الموائد، من الأ�شجار، ي�شتر�شل في 
الأمر  حقيقة  في  ال�شعر  ال�شقوط. 

ذكاء، اإنه يولد.

ال�شاعر ي�شرخ.

ال�����ش��اع��ر ي��م��ت��ط��ي ف���ي ه��ي��ئ��ة ثعلب 
الجبل  ����ش���ف���وح  وم���ح���ت���ال  م�������ش���راد 
وب�شرعة  ال���ف���وق،  م���ن  ال��م�����ش��ج��رة، 
ي����ن����زل م���ه���اب���ط م���ث���ل���وج���ة، ي���زل���ق، 
ي��ت��دح��رج، ال�����ش��اع��ر ل��ي�����س م��ه��م��اً، ل 
الأر�س،  ي���زدرد  التحفظ،  ي�شتطيع 
في  ينزوي  الروا�شب،  في  ي�شطرب 
كتلة النهار، يتخّبط، ل يرى النهار 
ه��ام��ت��ه ط���اأط���اأة، يغط�س،  اإط���اق���اً، 
الفكر،  ق��ل��ب  ف���ي  ال���غ���و����س  ي��ب��ا���ش��ر 

ال�شاعر يمزج.

ال�شاعر يهّيئ راأ�شه.

من  الفكر  ا�شتخا�س  ال�شعب  من 
الفكر. ي�شّد راأ�شه بين يَديه، يج�ّشه، 
يعا�شده، يجحظ عيَنيه، ي�شتخل�س 
جمجمته  ع���ظ���ام  ي���غ���ّي���ر  ال���ل�������ش���ان، 
وي��ح��ف��ر ف��ي��ه��ا ث���ق���وب���اً، ي��ق��ت��ط��ع في 
الن�شب،  ي�����ش��ت��م  ي�����ش��غ��ط،  ال�����ش��ك��ل، 
بعر�س  اأخاديد  ير�شم  �شر�شاً،  يقلع 
وجهه، ي�شّحي بنف�شه، يق�س قطعاً، 
يغّير �شكل راأ�شه، حيث ياأخذ اأجزاء، 
اآخر،  مو�شع  اإل���ى  ينقلها  يطويها، 
ب�شريط  وي�����ش��ب��ك��ه��ا،  ي��خ��ي��ط��ه��ا،  ث���م 
الأج���زاء  ي�شع  ال�شّفاف  ال�شكوت�س 

نف�شها على الراأ�س.

ال�شاعر يتمّرن على التفكير.

مّرة  ال�شاعر  الأ�شياء.  ل  تمثُّ يداعب 
اأخرى يدّجن الذكاء الذي يمكث في 
يتقّدم  اإنه  الحجر،  يلعق  الفظاظة. 
نف�شه،  ح��ول  ي���دور  الفكر.  درب  ف��ي 
ي�شّخن ع�شاته، يجري وراء قفاه، 
رجله حول �شدره، وي�شرع في اللعنة 
ال�شعر،  يتمّل�س  ينتحب،  وال��ت��ف��ل، 
من  ي�شخر  ي��ت��ه��ّدم،  ن��ف�����ش��ه،  ي�شفع 
نف�شه، ير�شب. ال�شاعر يهّيئ �شعوبة 

الفكر. 

ال�شاعر يتهّياأ. 

�شروط  يهّيئ  ال�شاعر  ذك��اء.  ال�شعر 
الذكاء. يطّهر قلبه. يحاول، ل يهتم 
ب��ّري مّيت نتن في دائ��رة من  بقواع 
بقلم  ���ش��ّره  يكتب  ي��ف��ّك��ر،  ط��ب��ا���ش��ي��ر، 
لبدي اأ�شفر، على لوح خ�شب ملّطخ 
ب��م��ن��ي رج���ل ف��ت��ي وب����دم ف����اأرة يانعة 
ال�شجرة  م��ن  بعد،  م��ا  ف��ي  ليحرقها 
الهامة  ن���ا����ش���ج���اً،  خ����وخ����اً  ي��ق�����ش��م 
ال�شخربة  ف���ي  ي�����ش��رع  م����ط����اأط����اأة،  
م��ن ج��ه��از الأن��اب��ي��ب ل��ل��ت��دف��ئ��ة، من 
بالكف،  ي�����ش��رب  ل���وح���ده،  ال�����ش��ح��ك 
ي�شحك،  ���ش��وت��ه،  ب��اأع��ل��ى  ي�����ش��ح��ك 
ي�شحك  يتخّلع،  ال�شاعر  ي�شحك، 

بكل حّرية.

ال�شاعر ي�شطلي.

الفكر اإن�شاني وبطيء. ال�شعر يثقب 
ذهول.  ال�شاعر في حالة  المناخير. 
ي�شترخي، يتعّود على، لم يعد يعرف 
اإنه �شبي  �شيئاً، عن الكام، يدندن، 
ال�شاعر  يتيه.  هنا،  يوجد  ال��م��ذب��ح، 
ال��م��اء الجامد،  ي��دخ��ل ف��ي  ي��ت��ع��ّرى 
ي�����ش��ع محّياه،  ال��ج��ل��ي��د  ق��ن��اع  ع��ل��ى 
والحديد الم�شطرم، ين�شلخ، يدخل 
في نفق عليق ليخرج منه مخدو�شاً، 

منهوكاً، ينهد في اآخر الأمر.

تح�شير الفكر.

ي��ع��ب��ر، ل ي��ب��ال��ي، ي��ع��ب��ر ك��م��ا ل��و اأنه 
الر�شا�س  يطلق  �شدى.  وقته  اأ�شاع 
الحائط  ي��ت��ح��ّرك، على  م��ا  ك��ّل  على 
ك��م��ا ل���و ع��ل��ى ام������راأة ج��ال�����ش��ة قرب 
يه�ّشم  الإ���ش��ت،  يحّب  اأخ�شر،  ع�شب 
التراب،  ال��ح��ائ��ط،  ي��ف��ت��ح  ال��ح��ائ��ط، 
ال�����ش��ق��ف، اإن����ه ���ش��ك��ران، ل ي��ع��ي��ر اأي 
اإل��ى ما يفعل وهو يفكر من  اهتمام 
والموائد.  الكرا�شي  يه�ّشم  ج��دي��د. 

ي�شتطيع الكام.

ال�شاعر يحمل الفكر.

اإنه في العالم الملّون للفكر. ي�شكن 
ي�شتحّم،  م��اء،  كاأ�س  ي�شرب  ال��ذك��اء. 
ي���اأخ���ذ ال�����ش��ف��رة وي��ح��ل��ق ذق���ن���ه، من 
النافذة يتطلع اإلى ال�شماء الم�شيئة. 
يتحّرك في الحّيز، يكت�شي ويم�ّشط 
ع��ل��ى جفَنيه.  ال���م���اء  ي���م���ّرر  ���ش��ع��ره، 
لذكاء  تعقيد  يتهّياأ،  ال��ذي  ال�شع�ر، 

�شعوبة الفكر.

ال�شاعر يتدرب على التفكير. الأمواج 
تر�شو.

الفكر ي�شحي. ل يهتّم. يذهب  اإلى 
ي��غ��ت��ال نف�شه.  ي���م���وت.  اإل����ى ح���ال���ه. 
يتلّوى من �شّدة ال�شحك. �شلفاً يمزح 
يلوك،  ال���وق���وف،  يبا�شر  ذل���ك.  م��ن 
وي�شتن�شق،  ي��دم��دم  ي��ل��ه��ث،  ي��ت��ه��وع، 
اأ�شنانه،  ت�����ش��ط��ّك  ي���ن���ب���ح،  ي���ه���ن���ف، 
يتنحنح، يقطب وجهه، ي�شرف، يكّز 

على اأ�شنانه، ينعق. اإنه يطّبل.

ال�شاعر ي�شتعّد.

بلباب  م��م��زوج��اً  القلفة،  راأ����س  يبتر 
يلتهم  بي�شة.  ف��ي  يبلعه  ث��م  ال��م��وز، 
اأي�شاً راأ�س �شو�س، يق�شم الحلزون 
الفكر،  م��ن  يقتلع  حيّية.  ورخ��وي��ات 
الفكر  ال��ن��ّي��ئ.  يبتلع  التدبير.  فكر 
الغام�س  بالذكاء  معجوناً  ي�شتغل. 

للفكر.

ال�شاعر يفّكر.

ي���ت���ح���ّرك، يخرج،  ي��ن��ظ��ر،  ي��ج��ل�����س، 
ال�شاعر، من التفكير. ثم ي�شمت.

القادم.  ال��ف��ك��ر  اإل���ى  داخ��ل��ي��اً  يبت�شم 
ال�شاعر  ال�شماء.  اإل��ى  يعلو  ال�شاعر 

ي�شوغ العالم.

اح�ساين بنزبير
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ل���ل���ُح���ل���م  اأن  ل������و 
دة ُم�شوَّ

بقيَّتَك  ل����ك����ان����ت 
دون  ال�����وح�����ي�����د  ال������م������ك������اَن 

ر�شا�شة
وكانت بقيَّتي قريبة من اهلل 

ومن جهّنم 
تعال اأُعلْمَك 

فاأنا اأدرى بالتّفاحة حّتى من 
ال�شيطاِن 

ق�شمُتها قبل اأن ُتكلِّم اأحداً
ل �شيَر بامراأة هّزها الماُء

ت�شبع من  لأن��ه��ا ل  تموت  ل 
ال�شم�س 

بحراً  لتركب  بحراً  ع�شروَن 
واحداً 

وت�������ش���ت���دي���َر ال�����م�����وان�����ُئ في 
�شفَتيَك 

لنظرٍة مفتوحِة ال�شاَقيِن
بينما كنَت من�شغًا ب�شرخِة 

هل من اآخر؟ 
يحزم  م���ث���ل���ي  ال���ق���م���ر  ك������ان 

حقيبة ليوم واحد!

ُكلُّها وخزة  
وخزة غابة وحيدة!

د ف���وق���َك ك��ط��ي��ٍر يفعل  اأغ������رِّ
اأريُدَك!

ُة طويلة �شتكون المرَّ
لأني اأخاف اأ�شماَء الأ�شياِء

حين تنتهي
اأكتب  َن����ه����دي  ����ش�������وِء  ع���ل���ى 

اأغنيًة
ذهبت لأنها لم َتعد

لم تعد لأنها ل 
َتجد ما ُتنكره! 

كّلما اّت�شع الجرح 
بهَت اأحدنا بالآخِر

بالأ�شياء  ُم��غ��رم��ًة  زل����ُت  م���ا 
نف�شها

الما�شي الذي ل َيكتمل 
ال��ج��ال�����ش��ي��ن على  ال����رج����اِل 

ال�شرفاِت 
ِل المغيِب  القادرين على َتحمُّ

كبحر
ُرق والن�شاء ون الطُّ ُيَعرُّ

م����ن ق�����ش�����س ت��ن��ت��ح��ر تحت 

عجات قطار
�شيجارتي لأنها اأقّل من ورد 

الموت
الن�شياُن لأنه تاأ�شيرة العبور 

الناق�شة 
من الغربة اإلى الغربة 

عُت بمقا�ِس المراأة  توجَّ
ت�شلَّقُت الجدران

لتهداأ الخيوُل الدائخة 
تحت جلدي 

بمقا�ِس  ت���وّج���ع���ُت  اإذا  رّب���م���ا 
الرجل 

معناه اأني 
ولوحة  كذبتي  اأم���ام  اأت��ع��ّرى 

جدار واأبكي 

ُف كع�شيقة  اأت�شرَّ
كّلما نه�َس منها رجل

اّت�شع الذي َرَحل 

كنَت المدينة َك�شرُت
ِبَك �شيئاً لتذكرني 

ندمُت لأن �شنونوة واحدة 
عّلمتني اأن النهر وحدُه

�شقُف امراأة 

ْنع  كما ل يمكن �شُ
َقهوة بماِء الغربة 

ل َي�َشعني ج�شدَك لأذكر 
َحزمُت الجهات كّلها 

لأن الوطن
مّيٌت ل ينقطع.

رجاء ناطور

هل اأ�شتطيع العبور على خيط النار؟
كرة  الزمن مثل  ا�شتراح  اليوم  في هذا 

بين يَدي �شومر
ال�شنة  ب����داأت  اآذار  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن  ال���ح���ادي  ف��ي 

ال�شومرية
ظهر عيد الزكمك من بين الأغ�شان 

ظهر مع اأ�شماك ال�شّبوط 
ظهر مع عيون الثور اللّماعة

ظهر مع ثديي اإنانا الوفيَرين: دجلة والفرات
قال لي مروان: لماذا يا اأبي ل نمنح هذي الباد 

التي هي بادنا اأ�شماء؟
قلت: يكفيها العراق

قال: نعم، ولكن في طّياتها الكثير. عندما اأذهب 
العراق  ال�شماء يدخل  اأرى نهراً من  في الأعماق 
ا�شم  لها  �شمكة  ك��ّل  كثيرة،  اأ���ش��م��اك  فيه  وتظهر 
فلماذا ل نعيد تر�شيمه ون�شّميه بالأ�شماء الأ�شل

قلت: تكّلم يا ولدي باأ�شمائه
قال: 

اأرك: وهو اأوروك اأولى المدن على الأر�س  .1
2. اأراك: عرقتا المملكة �شرق الكارون

اأراكو: وا�شمها تيرانا مدينة القو�س قزح  .3
اأدنو: جّنة عدن ملتقى الأنهار الأربعة  .4

5. �شونارتو: �شنعار باد القمر
6. �شوميرم: اأر�س �شومر
7. كينجي: اأهوار الق�شب

8. دوكو: الدّكة العالية التي يكون فيها البن
10. اإنكي: جبل الأر�س وال�شماء

11. اأوريا: اأول اأيام الخليقة
12. اأراكي: اأر�س النحيب

13. مرات: حّواء الأر�س وا�شم دجلة الأول
14. برات: اآدم الأر�س وا�شم الفرات الأول

العمارة  اأه����ل  الأم���وري���ي���ن  اأر������س  ع���ام���ورا:   .15
الأوائل

الرفائيم: باد مائكة ال�شفاء الرفاعيين  .16
17. المعدان: اأر�س مدان

18. اآ�شور: اأر�س النجم ذي الجناَحين
اأكاد: اأر�س ال�شم�س الطّيبة  .19

20. بابل: باي اهلل
21. اأدوم: اأر�س الرّب باد اأيدوما

22. قاد�س: اأر�س قادي�شيا 

23. مي�شان: اأر�س القمر والمياه الجاريةالحّية
24. زوف: الهور وبحر الق�شب

25. اأدون: اأر�س ال�شّيد الخ�شيب
26. مو�شير: اأر�س الرّب الخ�شبة �شرق دجلة
27. كمت: الأر�س ال�شوداء التي منها الكميت

28. جامر: كاهن العالم الأعلى
29. مار: البن والثور والعافية

30. ليلي وليليث: اآدم وحّواء ال�شومريان
31. نمرو: الذي يطّهر دروبنا بالمطر

32. اأ�شاري: مانح الأر�س المحروثة
الحكماء  وم���وط���ن  ال��ع��ذب��ة  ال��م��ي��اه  اأب�����ش��و:   .33

ال�شبعة
34. دموزي :البن البار

35. بورادو: ال�شّبوط الذي عّلمنا الح�شارة
اأنليل ونجمته ال�شدا�شية هك�شا�س  .36

ط���اوو����س ال��م��ل��ك ت�����اووز )ت���ّم���وز( ال����ذي هو   .37
جبرائيل الر�شول بين اهلل والإن�شان

اآدم: الذي ُخلق من ترابه الم�شيء  .38
�شار: الملك ودورة الفلك وال�شهر والزمن  .39

اآرام: البطائح �شهول المياه  .40
يون�س: الخارج من  المياه في لبا�س ال�شمكة   .41

معّلم الب�شر
42. مو�شى: رّب الماء الذي �شّق البحر

43. اأبرام: اأب القمر والوفرة
44. يا�شين: اأر�س القمر

45. �شيدرا: اأر�س الطويل العمر �شاحب ال�شحف 
الأولى

46. اأكيتو: دورة ال�شنة بالربيع
47. اإرم: اأر�س اإدري�س

48. ب�شر: اأر�س اآدم
49. كي�شار: اأر�س المدار
50. لل: اأغنية الح�شاد

51. توتو: الحكمة وا�شل تحوت
52. زيكو: موؤّيد النقاوة

53. اأغاكو: الذي ُيحيي الأموات بتعاويذه
54. توكو: لعن اأعدائه

�شازو: با�شر العوا�شف  .55
56. زخريم: مبيد الأعداء

57. اإبادون: مراقب قناة ال�شماء والأر�س
اأبوب: الطوفان  .58

اب 59. بي�شون: الإن�شان الحّراث الخ�شّ

60. مندا: اأر�س العرفان
61. مانا: نب�س العالم و�شريانه

62. كوثى: اأ�شل قري�س
63. اأر�شيتوم: الأر�س الأولى

64. ور: العا�شفة والرياح
65. اأباثر: ماك الجّنة

66. اأ�س: اأغ�شان النور
67. اأن�شو: الن�شر براأ�س الأ�شد

اإقليدا: مفتاح الأر�س   .68
69. برقا: برق ال�شماء و�شووؤها

70. هيي: الحّي الأزلي
71. يردنا: نهر الأر�س

72. يونا: الحمامة
73. براق: الأخ�شر الوا�شع

74. بهرا: القمر الباهر
75. لّبا: قلب الأر�س

76. كويا: �شفينة النجاة
77. ماركداو: �شاحب الكتب العظيمة

78. نبا: النبع والبداية
79. �شندركا: نخلة الحياة

80. مرياي: العذراء التي اأنجبت عند الفرات
81. يهيا: راأ�س الأمة الذي يعّمد عند الفرات

82. م�ش�يا: المم�شوح بالزيت عي�شى
83. الحيدر: الأ�شد

84.التربة: اأر�س ال�شريح
85. الرباط: قلعة القّوة

86. الم�شهد: الأبنية والقباب
87. الطّف: اأر�س الدم
88. الرو�س: الب�شتان

الط�شوج: الأر�س المزروعة  89
90. ال�شواد: الأر�س المكتّظة بالزرع

91. الطاق: �شماء الطين
92. ال�شام: دار ال�شام 

93. المر�شد: دار النجوم والأفاك
94. الزوراء: الأر�س التي ُتزار دائماً

95. البو�شلة: بها تعرف الجهات
96. كورد: الأر�س العالية والجبل

97. الولية: اأ�شا�س الملك
98. البطائح: مياه ال�شطوح
99. بيت نهرين: ع�ّس المياه

100. الجّب: الذي �شاأغيب فيه.

خزعل الماجدي
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ر�شائل  ب��اإي��راد  نكتفي  ق��د 
الروائي الفرن�شي ال�شهير 
 )1880  -  1821( فلوبير 
المن�شغل بالواقعّية والذي يكتب من 
داخل تقّلبات الإن�شان والمجتمعات، 
المق�شود. ال��در���س  ن�شتوعب  ح��ّت��ى 
ر�شائل ل تح�شى اأر�شلها اإلى روائيين 
على  معه  وتحّركوا  جايلوه  اآخ��ري��ن 
لقد  نف�شها.  الثقافية  ال�شاحة  اأر�س 
اّت�شمت عاقاته بالثراء. وكان، على 
ما يبدو، ذاك الذي ي�شتغّل ا�شتغاًل 
وُيعّد  بل  كّلها،  العاقات  تلك  فّنياً 
في  مهماً  منعطفاً  ببع�شهم  التقاوؤه 
فيكتور  اأولئك  الروائية؛ من  حياته 
كتب  ال��ذي   )1885  -  1802( هيجو 
الر�شائل:  اإح�����دى  ف���ي  ف��ل��وب��ي��ر  ل���ه 
»اأنت الذي اأ�شتح�شنه واأنا الذي اأثير 
اأخاً  لكاتبنا  ك��ان  هيجو  اهتمامك«. 
قل  اأو  محّباً  مناف�شاً  اأو  اأب���اً  ك��ب��ي��راً، 
ال�شديق الأكثر اأهمية. كان لقاوؤهما 
بداية اأربعينيات القرن التا�شع ع�شر، 
بانقطاعها  عاقتهما  اّت�شمت  وق��د 
وع��ودت��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ت��ت��اٍل ف��ي ت���راوح 
���ش��ب��ه م��ن��ّظ��م، وه��م��ا م��م��ثِّ��ا القرن 
الكلمة  تحمله  ما  بكل  ع�شر  التا�شع 
للرومن�شية  ك����اأب  ه���ذا  م��ع��ن��ى،  م���ن 
حوار  بينهما  انبنى  للواقعية.  وذاك 
ب���ا م��ث��ي��ل، وح������راك م��ت��م��ّي��ز كنهه 
الإن�شانية.  والنوازع  والثقافة  الأدب 
�شهرنا  ر�شائل  خال  من  �شناحظ 
الماّدة  هذه  اأجل  من  ترجمتها  على 
ل  اأو  مترجمة  كانت  اإن  ن��دري  )ول 
من قبل( اأن �شحبتهما ملّونة باأنواع 
بالهو�س  وال���خ���ي���ان���ة،  ال����وف����اء،  م���ن 

والثورة، بالحنان والغ�شب.
 

الر�شالة الأولى: اإلى فيكتور هيجو 
)15 تّموز 1853(

ك���ي���ف ل����ي ����ش���ك���رك���م �����ش����ّي����دي، على 
ح�������ش���ورك���م ال����ب����دي����ع؟ وم������ا ال����ذي 
الكلمة  تكن  ل��م  اإن  ق��ول��ه؟  يمكنني 
)ال�شيا�شي  تاّليراند  )قالها(  التي 
الفرن�شي( للوي�س فيلب الذي جاءه 
زائ���راً ف��ي )���ش��اع��ة( اح��ت�����ش��اره: »اإنه 
اأناله في منزلي«. لكن  اأعظم �شرف 
ن��وع من  ل��ك��ّل  ال��م��ق��ارن��ة،  تنتهي  هنا 

اأنواع المنطق.
اإذاً، ل اأ�شّرك، �شّيدي، اأنك »دغدغت 
في  ال���ط���م���وح  ال�����ش��ع��ف  ذاك  ب���ق���ّوة 
الطّيب  را���ش��ي��ن  ك��ت��ب  ك��م��ا  ق��ل��ب��ي«. 
وكم  ال�شريف،  ال�شاعر  )ذاك(  ذاك، 
اإيجادها  الآن  يمكنه  ال��وح��و���س  م��ن 
ليوردها في )كتاباته( مغايرة واأكثر 
ب�شاعة من تّنينه - الثور )م�شرحية 

»فادر«( .
كان المنفى، على الأقّل، وّفر عليكم 
عناء المعاي�شة، اآه! لو كنتم تعلمون 
الف�شائح  ن���غ���رق!  ق�����ذارات  اأّي  ف���ي 
ال�شيا�شة  م�����ن  ت�������ش���ي���ل  ال����ف����ري����دة 
خطوة  خطو  يمكننا  ول  الخ�شي�شة 
ما  �شيء  على  اأرجلنا(  )تقع  اأن  دون 
مقّززة.  ب��اأب��خ��رة  ثقيل  ال��ج��ّو  ق���ذر. 
ال��ه��واء! ال��ه��واء! )م��ن اأج��ل الهواء( 

اأفتح ال�شّباك اأي�شاً واألتفت ناحيتكم. 
الكبيرة  ال�شربات  مرور  اإلى  اأن�شت 
واأ�شتن�شق، مثلما  لأجنحة قريحتكم 
ال���غ���اب���ات، الذي  )اأ���ش��ت��ن�����ش��ق( ع��ط��ر 

ينبعث من اأعماق قلمكم.
من ناحية اأخرى، �شّيدي، لقد كنتم 
جميلة،  و�شو�شة  بمثابة  حياتي  في 
قراأت  لقد  يفتر.  اإنه ل  حّب طويل، 
وعلى  م�شوؤومة  �شهرات  طيلة  لكم 
هادئة،  �شواطئ  ف��وق  البحر،  ح��اّف��ة 
معي  حملتكم  �شيفّية.  �شم�س  تحت 
مّرة  اأن��ت��م  و)ه��ن��اك(  فل�شطين،  اإل��ى 
يوا�شيني، منذ ع�شر  اأخرى من كان 
�شنوات، عندما كنت اأموت من فرط 
�شعركم  الاتيني.  الحّي  في  القلق 
)ت�شّرب(  مثلما  بنيتي  ف��ي  ت�����ش��ّرب 
مثيل  مر�شعتي.  م��ن  الحليب  ف���يَّ 
لأب��ي��ات��ك��م )ال���ت���ي( ت��ظ��ّل اإل����ى الأب���د 
اأهمية  اأهميتها  كل  مع  ذاكرتي،  في 

المغامرة.
اإذا م��ا ك���ان م��ن �شيء  اأت���وّق���ف ه��ن��ا. 
م��ه��ّم اآخ���ر رغ��م ذل��ك فهو م��ا قلته. 

اأ�شايقكم  لن  اإذاً،  ف�شاعداً  الآن  من 
اأبداً ب�شخ�شي وت�شتطيعون ا�شتغال 
المر�شل دون الخ�شية من الر�شالة. 
اإلّي  ت��م��ّدون  اأنكم  بما  اأن��ه،  في حين 
اأم�شكها  ال��م��ح��ي��ط،  ف��وق  م��ن  ي��دك��م 
واأ���ش��ّم��ه��ا ب��ك��ب��ري��اء، ت��ل��ك ال��ي��د التي 
ك���ت���ب���ت »ن���������وت���������رودام« و»ن���اب���ل���ي���ون 
ال�����ش��غ��ي��ر«، ت��ل��ك ال��ي��د ال��ت��ي نحتت 
جبابرة وحفرت للخونة كوؤو�شاً مّرة، 
)ت��ل��ك ال��ي��د( ال��ت��ي ق��ط��ف��ت  اللّذات 
الفكرية  المرتفعات  بهاء في  الأكثر 
والتي، الآن، �شاأن »هرقل« التوراتّي، 
الدمار  ملء  وحدها  مرفوعة  تبقى 

الم�شاعف للفّن وللحّرية!
دوركم الآن، �شّيدي، واألف �شكر مّرة 

اأخرى.

الكّتاب  اأك���ث���ر  م���ن  ف��ل��وب��ي��ر  ُي��ع��ت��ب��ر 
ل��ه الخطى، ومن  ت��ه��داأ  ارت��ح��اًل، ل 
ال�شهيرة  رافقوه في رحاته  الذين 
اإلى ال�شرق ماك�شيم دوكون المولود 
ل���ق���اوؤه  ك�����ان  وال�������ذي   ،1824 ���ش��ن��ة 

ي�شترك  ك���ان   .1843 �شنة  بفلوبير 
معه في حّب ال�شفر اإلى حّد الجنون، 
قْطع  اإل��ى  قادتهما  ق��د  ك��ان��ت  �شفرة 
الفرن�شية  ال����ب����روت����ون  م���ق���اط���ع���ة 
كاتب  دف���ع  م��ا  الأق�����دام،  ع��ل��ى  م�شياً 
كتابة  اإلى  فلوبير  الكثيرة  الر�شائل 
ال�شاعرة  اإلى �شديقته  العديد منها 
اإرن�شت  �شديقه  واإل���ى  ك���ولي  ل��وي��ز 
�شوفالياي، وهي ر�شائل ُتعرف ب�»من 
يبداأها  ال�ّشواطئ«،  وم��ن  الب�شاتين 
»ك��ن��ت بحاجة  ق��ائ��ًا )لرن���ا����ش���ت(: 
التنّف�س  ال����ه����واء،  ا���ش��ت��ن�����ش��اق  اإل�����ى 
ب�شدر مفتوح فارتحلت رفقة دوكون 
مقاطعة  ����ش���واط���ئ  ف�����وق  ل���ل���ت���ج���ّول 
وحقائب  ثقيلة  ب��اأح��ذي��ة  ال��ب��روت��ون 
تّموز  م��وّف��ى  ع��دن��ا  ث��ّم  الظهر،  على 
)1847( قطعنا من على المرتفعات 
حوالى 160 ميًا م�شياً على الأقدام، 
ن��ن��ام ب��ك��ّل م���ا ع��ل��ي��ن��ا م���ن ث��ي��اب في 
غياب الأردية وانعدام الأ�شّرة وناأكل 
والخبز  البي�س  بع�س  الطعام  م��ن 
اأيها  ت��رى،  هل  اللحوم...  غياب  في 

العجوز، اأن هناك من هم متوّح�شون 
على وجه الأر�س«.

اإل�����ى م�شر،  ب������دوره  ���ش��اف��ر دوك������ون 
اليونان  ت��رك��ي��ا،  ���ش��وري��ا،  فل�شطين، 
واإيطاليا، فعاد من م�شر على �شبيل 
»النيل«،  ال��م��ع��روف  ��ه  ب��ن�����شّ ال��م��ث��ال 
الخم�شين  ق���راب���ة  ال���رج���ل  ول���ه���ذا 
»قوى  منتحر«،  »ذاك���رة  منها  رواي��ة 
مفقودة«، وكان اأي�شاً - وهو الطبيب 
فلوبير:  م��ر���س  اكت�شف  م��ن  اأول   -
ال�����ش��رع ال���ذي ت��وّف��ي على اإث���ره. لم 
رغم  عاقتهما  على  غيم  م��ن  يكن 
و���ش��ول��ي��ة دوك������ون ال���ت���ي ي��م��ك��ن اأن 
يكون فلوبير عارفاً بها. لكّن ر�شائله 
ر�شائله،  ف��ت��وات��رت  تنقطع  ل��م  اإل��ي��ه 
ُم�����ش��رك��اً ال�����ش��دي��ق ال��ك��ات��ب ف��ي نوع 
نوع  وف��ي  ال��دق��ي��ق��ة،  التفا�شيل  م��ن 
من القول الذي ل معنى له اأحياناً. 
اإليه  كتبها  ر�شالة  ن��ورد  يلي  م��ا  ف��ي 
يتحّدث فيها عن موت كلب له، وما 
ت��ا ذل��ك م��ن اأف��ك��ار وم��ن قلق ومن 
م�شاعر هّزت �شاحب »مدام بوفاري«.

ماك�شيم  اإلــى  الثانية:  الر�شالة 
دوكون

)7 ني�شان 1848(

األفراد )الكلب( الثنين م�شاء،  مات 
عند منت�شف الليل. دفنته البارحة. 
احتفظت بجّثته لليلَتين. لففته في 
غطاء مرقده، وقّبلته قبلة الوداع ثّم 
يوَمين  اأم�شيت  نع�شه.  غلق  �شهدت 
مديَدين في النظر اإليه، قراأت كتاب 
»ديانات الع�شور القديمة« لكروتزر. 
كان  الليل  مفتوحة،  ال��ن��اف��ذة  ك��ان��ت 
رائعاً، يطرق م�شامعنا �شياح الديك 
ورفرفة فرا�شة ليلّية حول الفانو�س. 
لن اأن�شى ذلك كّله اأبداً، ول )اأن�شى( 
هيئة وجهه ول، في يومنا الأّول، عند 
المتباعد  ال�����ش��وت  ال��ل��ي��ل،  منت�شف 
بلغ م�شمعي من  الذي  ال�شيد  لبوق 
خرجت  الأربعاء  المحيطة.  الغابات 
كلبة  وتبعتني  الع�شية  كامل  للتنّزه 
كانت  الكلبة  تلك  اأدع��وه��ا.  اأن  دون 
ترافقه  وك��ان��ت  )األ��ف��راد(  ب��ه  تعّلقت 
دائ���م���اً ع��ن��دم��ا ي��خ��رج ل���وح���ده. في 
الليلة التي �شبقت موته، كانت تعوي 
بب�شاعة دون اأن اأتمّكن من اإ�شكاتها. 
البحرّية  ال��رغ��وة  على  جال�شاً  كنت 
وتاأّملت  دّخ��ن��ت،  ع����ّدة،  م��وا���ش��ع  ف��ي 
من  ك��وم��ة  وراء  نمت  )ث���ّم(  ال�شماء 
ال��ع�����ش��ب ال��م��ت�����ش��اب��ك وغ����رق����ت في 
ال���ن���وم. ف��ي ال��ل��ي��ل��ة الأخ���ي���رة، قراأت 
»اأوراق الخريف«)هيجو(.  )...( من 
الغطاء  اأذهب لإزاحة  اآخر  اإلى  وقت 
الذي و�شعناه على وجهه، كي اأنظر 
الذي  المعطف  مرتدياً  كنت  اإل��ي��ه. 
ل���م يلب�شه  وال�����ذي  اأب�����ي  اإل�����ى  ي���ع���ود 
كارولين  ع���ر����س  ي����وم  م������ّرة،  ����ش���وى 
اأقبل النهار، حوالى  )اأخته(. عندما 
والحّرا�س  اأن�����ا  ال���راب���ع���ة،  ال�����ش��اع��ة 
منقلباً  رف��ع��ت��ه،  ال��ع��م��ل.  ف��ي  �شرعنا 
وم��غ��ّط��ى. ظ��ّل اأث��ر اأو���ش��ال��ه الباردة 
اأ�شابعي  اأط����راف  على  والمت�شّلبة 
متفّككاً  ك�����ان  ل���ق���د  ال����ي����وم.  ك���ام���ل 
بق�شوة. و�شعنا له كفَنين. لّما ُجمع 
اأ�شبح ي�شبه مومياء  بتلك الطريقة 
�شرائطها  و���ش��ط  م�����ش��دودة  م�شرّية 
)ال��ق��م��ا���ش��ّي��ة( و���ش��ع��رت م��ك��ان��ه بما 
ذاك  م��ن  ع��ن��ه  التعبير  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ل 
بال�شعادة  ال���ع���ظ���ي���م   الإح���������ش����ا�����س 
�شديد  ال�������ش���ب���اب  ك�����ان  وال����ح����ّري����ة. 
في  بالتناثر  الغابات  بداأت  البيا�س، 
ال�شماء، برقت المنارتان و�شط ذاك 
ع�شافير  غ��ّن��ت  ال��م��ت��وال��د.  البيا�س 
في  الجملة  ه��ذه  نف�شي  في  ف���رّددت 
ع�شفور  )م���ث���ل(  »���ش��ي��رح��ل،  ن��ع��ي��ه: 
الطالعة  ال�����ش��م�����س  ل��ي��ح��ّي��ي  ���ش��ع��ي��د، 
خال اأ�شجار ال�شنوبر«، اأو بالأحرى 
ك���ن���ت اأن���������ش����ت اإل�������ى ����ش���وت���ه ال����ذي 
وطوال  ال��ج��م��ل��ة،  بتلك  اإل����ّي  اأوح����ى 
بلّذة.  الجملة  تلك  امتلكتني  اليوم 
و���ش��ع��ن��اه ف��ي ال��ب��ه��و. ك��ان��ت الأب���واب 
قوّياً  ال�شباحّي  الهواء  مفّككة فقدم 
ومحّمًا برطوبة المطر الذي �شرع 
اأذرعنا  على  حملناه   ال��ه��ط��ول.  ف��ي 
اإلى المقبرة. دام ذاك الم�شوار اأكثر 

غو�شتاف فلوبير، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

�سالح بن عّياد
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النع�س  الزمن. رمقت  �شاعة من  من 
واأن����ا واق���ف ف��ي ال��خ��ل��ف ي��ت��اأرج��ح في 
ال�شاطئ.  على  متمايل  ق��ارب  حركة 
كان  ال���ط���ول.  ف�شيع  ك���ان  ال��م��وظ��ف 
ال���ت���راب م��ب��ّل��ًا ف��ي ال��م��ق��ب��رة. دنوت 
يت�شاقط  وبره  وراأي��ت  الحافة  ناحية 
وب���رًة وب����رًة. ب��دا ل��ي وك���اأن مئة األف 
���ش��ع��رة ت�����ش��اق��ط��ت م��ن��ه. ل��ل��ع��ودة اإلى 
اأركب  اأن  ع��ل��ّي  ك���ان  روون  )م��دي��ن��ة( 
العربة مع بولهات. كان المطر ينزل 
ترك�س:  ال��خ��ي��ول  وك���ان���ت  ب����غ����زارة. 
اأنع�شني  اأهّيجها.  ك��ي  بها  ف�شرخت 
الليلة بل  ت��ل��ك  ن��م��ت  ك��ث��ي��راً.  ال��ه��واء 
ما  ه��ذا  اأي�شاً.  النهار  ذاك  كامل  قل 
تمّلكني  م�شاء.  الثاثاء  منذ  ع�شته 
وانبهار  م�����ش��م��وع  ول  خ����ارق  اإدراك 
العديد  اإل��ّي  ع��ادت  ُتترَجم.  باأفكار ل 
بجوقة  م�شفوعة  الأ���ش��ي��اء،  تلك  م��ن 
العطور.  من  ونخب  المو�شيقى  من 
اأن  م�شتحيًا  اأ�شبح  اأن��ه  ح��دود  اإل��ى 
حتى  �شبينوزا  ق���راأت  �شيئاً،  اأف��ع��ل  ل 
ال��واح��دة ���ش��ب��اح��اً، ف��ي ���ش��ري��ري. في 
النافذة  كانت  عندما  الأخيرة،  اأّيامه 
ال�شم�س  ك��ان��ت  وع��ن��دم��ا  م��ف��ت��وح��ة، 
»لأغلقها،  الغرفة، قلت:  اإلى  تت�شّلل 

الطق�س جميل جّداً، جميل جّداً«.
فيها  ماك�س  ع��زي��زي  لحظات،  هناك 
بين  اأجمع  عندما  بغرابة  فيك  اأفّكر 

�شور حزينة.
ال��وداع، قباتي ولي رغبة كبيرة في 
اأقول  اأن  اإل���ى  ب��ح��اج��ة  روؤي���ت���ك لأن���ي 

اأ�شياء ل معنى لها.

ماك�شيم  اإلـــى  الثالثة:  الر�شالة 
دوكون

)اأّيار 1848(

هو  رواي����ت����ك،  ف�����ش��ل  ت��ل��ّق��ي��ت   )...(
اأف�����ش��ل م��ن ال�����ش��اب��ق. ي��ل��زم��ه القليل 
�شيكون  جّيداً.  لي�شبح  اللم�شات  من 
بمثابة تح�شين لبع�س من �شماواته. 
المت�شابهة،  الأل��وان  من  الكثير  ثمة 
هذا  ال�شغيرة،  الجزئّيات  الكثير من 
ال��ع��زي��ز! �شاء  اآه! م��اك�����س  ���ش��يء.  ك��ل 
�شيئاً  ما  اأق��راأ في �شفحة  واأن��ا  حالي 
الرحلة  ت��ل��ك  وت���ذّك���ر  ال��ح��ن��ي��ن  ع���ن 
البروتون.  م��ق��اط��ع��ة  اإل����ى  ال��ج��م��ي��ل��ة 
رحلة  نقترف  اأن  الممكن  م��ن  ن��ع��م! 
يمكن  ل  اأم��ر  اأن��ه  مع  �شوّية  م�شابهة 
و���ش��ي��ك��ون من  م���ّرت���ي���ن.  ي���ت���ك���ّرر  اأن 
الحمق لو فّكرنا في مجّرد المحاولة 
رنين  اأحياناً  يت�شاعد  كم  اآه!  ثانية. 
راأ�شي،  اإل����ى  ال���ذك���ري���ات  م���ن  ���ش��دي��د 
�شيء من الغبار، منعطفات الطريق، 
من  واأكثر  ال�شم�س  جهة  من  مرتفع 
ت�شاورني  الآن،  من  �شنة  وقبل  ذل��ك، 
اأحام يقظة على الحافَتين الثنَتين 
عندما  اإن���ه  ال��ق��ول،  وي��م��ك��ن  للحفر، 
النيل،  الماء من نهر  �شترحل ل�شرب 

لن اأكون معك! 

المقارنة،  م���ن  ن���وع  ف���ي  ن�����ش��ق��ط  ل���ن 
الثالثة  الر�شالة  للقارئ.  ذلك  نترك 
اإ�شداء  في  الكاتب  نبل  على  تحتوي 

�شتبدو  الآخ�����ر.  ل��ل��ك��ات��ب  ال��ن�����ش��ي��ح��ة 
ر����ش���ائ���ل م��اك�����ش��ي��م م���ع���ت���رف���ة ب����ذاك 
و�شتبدو  ال��ن�����ش��ح  ط��ال��ب��ة  ال��ج��م��ي��ل، 
�شّفافة  م��ت��وا���ش��ع��ة،  ف��ل��وب��ي��ر  ر���ش��ائ��ل 
الثقافّي.  وال��ع��م��ل  ال��ك��ت��اب��ة  �شفافّية 
لأن  ك���ات���َب���ي���ن،  ب���ي���ن  ي���ن���ب���ع���ث  دفء 
اإلى ذاك الدفء وذاك  الكتابة تحتاج 
عند  ال�شداقة  اأن  وي��ب��دو  التوا�شل. 
ف��ل��وب��ي��ر ���ش��يء م��ن ال��ق��دا���ش��ة بمكان 
واح���د من  زواج  يعتبر  م��ث��ًا  ه��و  ه��ا 
ر�شائله  وم��اذ  المقّربين  اأ�شدقائه 
في  ي�شّرها  خيانة  )اإرن�شت(  الغزيرة 
ال�شجاع  اأّم��ه:»ه��ذا  اإل��ى  كتبها  ر�شالة 
اإرن�شت تزّوج في نهاية المطاف، لقد 
كان فّناناً هو الآخر، كان يحمل نوعاً 
بم�شاهد  دائ��م��اً  ويحلم  الخنجر  م��ن 
درامّية، قبل ذلك كان طالباً �شعلوكاً 
ك���ان   )...( ال���ات���ي���ن���ي  ال����ح����ّي  ف����ي 
الأبي�س  ال�شراب  الكثير من  يحت�شي 
على نخب فولتير...«، لينهي ر�شالته 
اأّي �شيء  »اأوف... لنتكّلم عن  بقوله: 

اآخر يا اأّمي«. 
را��������������ش�������������ل 

اأي�شاً  الكّتاب  من  فلوبير 
وابنه  جوتياي  تيوفيل  �شاند،  جورج 
ال��روح��ي ج��اي م��وب��ا���ّش��ون  واألفون�س 
دوداي. في ما يلي نورد ر�شالة موّجهة 

اإلى كاتب »ر�شائل من طاحونتي«: 

األفون�س  اإلــى  الــرابــعــة:  الر�شالة 
دوداي

اآذار 1874(  17(

�شديقي العزيز
لي  اأ����ش���دي���ت���ه���ا  ج��ل��ي��ل��ة  خ����دم����ة  اأّي 
اأنا  وعليه  الكبرياء،  اإلى  با�شتدعائي 
اأعّبر لك عن �شكري.  اأع��رف كيف  ل 
الطرفَتين  ه��اَت��ي��ن  )اأه���دي���ك(  ل��ك��ن 

اللتين �شتثيران اإعجابك:
1- اأ�شار علي هوجل، وهو من مديري 
»فودفيل«  بما يوؤازر  بيراجالو )اأحد 
الأبطال الدراميين المهزومين على 

ما يبدو(.
اأو�����ش����ى  ق�����د  ف���ي���ل���م���ي�������ش���ان  ك������ان   -2
)وردت  يرهقوني  ب��اأن  ة  خا�شّ ب�شفة 
»الفيغارو«  ف���ي  ال��ث��ان��ي��ة  ب���الإ����ش���ارة 
هذا  فلوبير  »لأّن  بنف�شه(  قالها  وقد 
اأدري���ان مارك�س هنا  ج��م��ه��ورّي«، ك��ان 
)المو�شيقي  اأي�شاً  �شاربنتاي  وقالها 

في  ع�شر(.  ال�شابع  القرن  المعروف 
اأن تحلم  ب��اإم��ك��ان��ك  ال��م�����ش��م��ار،  ه���ذا 

هنا...
ال������اذع )ال��������وارد( في  3- الن���ت���ق���اد 
ج���ري���دة »ل����و رّب������ال« ك����ان م���ن طرف 

�شديقي موري�س.
المقبل  الأح������د  ال���م���ج���يء  ت�����وّد  ه���ل 
للفطور اأو الغذاء، الخيار لك. )هكذا 
وردت بعدما اأ�شار اإلى طرفَتين، اأورد 

ثاثاً!(.
معناه  مبدَعين  بين  الطرفة  ح�شور 
بينهما  التعامل  في  لأريحّية  ح�شور 
ب���ال�������ش���رورة. وف���ل���وب���ي���ر ح���ن���ون في 
اآنذاك،  الكّتاب  اأ�شدقائه  مع  تعامله 
فهو يفتتح ر�شائله الكثيرة الموجهة 
 )1876  -  1804( ���ش��ان��د  ج���ورج  اإل���ى 
بعبارة هي من النبل بمكان »معّلمتي 
ف��ل��وب��ي��ر معنياً  ك���ان  ل��ق��د  ال��غ��ال��ي��ة«. 
المبدعة،  ال���م���راأة  ت��ل��ك  ب��ح�����ش��ا���ش��ي��ة 
»الع�ّشاقة« اإن �شّحت العبارة و�شاحبة 
ال���ع���اق���ات ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ك��ث��ي��رة مع 
حتى  والكّتاب،  الفّنانين  من  العديد 

اأث��������������������ارت 

الزمن  ذاك  ف��ي  ف�شيحة 
ا�شم  اإلى  ا�شمها  تغيير  اإلى  دفعها  ما 
الحقيقة  في  )ا�شمها  »ج��ورج«  مذّكر 
ي�شكوها وحدته  كان  اأورور(.  اأمنتين 
فهل  والأف��ك��ار،  الن�شو�س  وا�شتبداد 
اأن  يمكن  اأجمل من هذه  من عاقة 

تجمع كاتباً بكاتبة؟

وه�����ذه ن��ه��اي��ة اإح������دى ر���ش��ائ��ل��ه اإل���ى 
ه��ي��ج��و ف��ي م��ن��ف��اه، وال��ت��ي ي���رّد فيها 
كاتب  من  تلّقاها  كثيرة  ر�شائل  على 
رقيبة  يداً  اأن  يبدو  والتي  »البوؤ�شاء« 
خطورة  ع��ل��ى  ك��دل��ي��ل  م�شتها  ل  ق��د 

تلك الر�شائل في ذاك الوقت:

فيكتور  ــى  اإل الخام�شة:  الر�شالة 
هيجو

)2 حزيران 1853(

اأع��ت��ق��د ���ش��ّي��دي اأن����ه ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ّي اأن 
اأنّبهك اإلى الأمر الآتي:

ب�27  ال���م���وؤّرخ���ة  و���ش��ل��ت��ن��ي ر���ش��ال��ت��ك 
الظرف  كان  �شّر،  م�ّشها  وقد  ني�شان 
وت�شتحّق  ع������ّدة،  ن������واٍح  م���ن  م���م���ّزق���اً 
نوعاً  لي  كتبتها  التي  كلماتك  بع�س 
ك����ان الظرف  ك��م��ا  م���ن الك���ت�������ش���اف. 

ال�شّيدة  عنوان  على  المبعوث  الثاني 
)ك( م��م��ّزق��اً ه��و الآخ���ر ف��ي م�شتوى 
ح���واّف���ه، ول��م��ع��رف��ة ف��ح��واه ك���ان علّي 
ولتعلم  حرَفين،  اأو  ح��رف��اً  اأخ��ّم��ن  اأن 
على  كانتا  الأخيرَتين  الر�شالَتين  اأّن 

ورقة تبدو من�شوخة.
ه�����ل ه�����و دي���������وان ال����ج����م����ارك ال�����ذي 
ي��ف��اج��ئ الدانتا  ال��ح��زم��ة ع��ّل��ه  ف��ت��ح 
ع��ل��ي��ه��ا؟ ل��ك��ن ال��ف��ر���ش��ّي��ة ه���ذه تبدو 
اإذاً  علينا  ال�����ش��يء،  بع�س  �شاذجة  ل��ي 
منقذي  اإل���ى  ذاك  التطّفل  تفوي�س 
�شيئا  �شّيدي  لكم  كان  واإن  المجتمع. 
�شتكون  الو�شيلة  ل��ي،  تنقلونه  مهّما 
اأج�����ل تجّنب  اأع���ت���ق���د وم����ن  ع��ل��ى م���ا 
م��ا ح�����ش��ل: اأع����رف ف��ي ل��ن��درة عائلة 
واإن  باإمكانك،  الذين  طيبين  لتجار 
تمّدهم  اأن  نف�شها،  جار�شاي  من  كان 
ثانياً  ظ��رف��اً  �شي�شعون  ب��ر���ش��ائ��ل��ك. 
ا�شماً  عليها  وي��ك��ت��ب��ون  ظ��رف��ك  ف���وق 
اآخ���ر وا���ش��م��ي، ه��ك��ذا ي��خ��ف��ون اأمرك 
لندرة  وط��اب��ع  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  بكتابتهم 
عبر  )ك(  ال�شّيدة  و�شتتبع  البريدي 

تدّخلي الطريقة نف�شها.
و����ش���ل���ت���ن���ي ال���ح���زم���ة الأخ���������رى من 
كّله  لذلك  وخافاً  �شليمة.  الر�شائل 
على  اأ�شكركم  اأن  �شّيدي  لي  ا�شمحوا 
ك��ّل م��ا اأر���ش��ل��ت��م��وه ل��ي م��ن �شكر واأل 
تقبلوا ولو واحدة من �شكري لكم. اإذ 
يمكن للرجل الذي اّتخذ مكاناً وا�شعاً 
في حياتي المحدودة اأن ينتظر مني 
اأنكم  ب��م��ا  اإل��ي��ه��ا،  ي�����ش��ب��و  خ��دم��ة  اأّي 

ت�شّمون ذلك نوعاً من الخدمات. 
اأنف�شنا  ع��ل��ى  ن��ل��زم��ه  ال����ذي  ال��ح��ي��اء 
باأنف�شنا والذي يت�شاّد مع كّل اإعجاب، 
العتراف  اأج����ل  م���ن  ال��م��ن��ف��ى،  رغ���م 
ل��ك��م ب��م��ا ي��رب��ط��ن��ي ب��ح�����ش��رت��ك��م. اإنه 
التي  ال���ح���م���ا����ش���ة  ب���ك���ل  الع������ت������راف 
وّلدتموها فّي. لكن ل اأريد اأن اأوّرط 
التعبير  ت�شيء  ق��د  جمل  ف��ي  نف�شي 

بعمومّيتها.
التقينا  لقد  راأي��ت��ك��م،  لقد  �شخ�شّياً، 
م�����ّرات ق��ل��ي��ل��ة واأن�����ت غ��ي��ر ع����ارف بي 
واأن�����ا م���ع���ّب���رك. ك����ان ذل����ك ف���ي �شتاء 
الم�شكين  ب��رادي��اي  منزل  في   ،1844
لقد  ال��ج��م��ي��ل��ة.  ال���ذاك���رة  اإن��ه��ا  ذاك، 
ال�شاي،  �شربنا  ���ش��ّت��ة،  اأو  خم�شة  ك��ّن��ا 
ولعبنا لعبة المغّفل، اإني اأتذّكر حّتى 
خاتمك ال�شميك الذهبّي، الذي ُحفر 

اأن  وال��ذي ي�شلح  راك�����س،  اأ���ش��د  عليه 
يكون رهاناً.

رهانات  ���ش��اع��ت��ه��ا  ا���ش��ت��وع��ب��ت��م  ل��ق��د 
مخيفة.  م���داع���ب���ات  خ����ال  اأخ������رى، 
لكن قوام الأ�شد كانت دائماً في تلك 
جبينه  على  يحمل  ك��ان  المداعبات. 
الندبة اإّياها، وقد تعترف به الع�شور 
يت�شّلل  عندما  ال��ح��م��راء،  وبعامته 
المق�شود  ي��ك��ون  )ق��د  ة  الق�شّ داخ���ل 

بالحديث هنا نابليون(.
بالن�شبة اإليكم في ما عدا ذلك، فمن 
الإ�شتيطيقا  �شانعو  �شي�شكر  ي��دري؟ 
رّب����م����ا  ف���ي ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل ف�����ش��ل هذه 
ال��ب�����ش��اع��ة، وه�����ذه ال��ت�����ش��ح��ي��ة. لأن 
م���ا ي��ت��ّم��م ال��ف�����ش��ي��ل��ة ه���ل ه���و �شوى 
ال�شهيد؟ الذي يعّظم العظمة هل هو 

�شوى الذّل؟
تقّبلوا اإذاً �شّيدي اإلى جانب تكريم كّل 
لعبقرّيتكم،  لكم  اإكبار  من  اأوتيت  ما 

يقين كّل اإخا�شي ل�شخ�شكم.
        

فلوبير، الوحيد معظم اأوقات حياته، 
اأو مبدعة  م��ب��دع  اإل����ى  ل��ي��ًا  ي��ت��وّج��ه 
معنوّية.  ل���رف���ق���ة  ط���ل���ب���اً  ب���ر����ش���ال���ة، 
الر�شائل  ت��ل��ك  م��ع��ظ��م  اأن  و���ش��ن��رى 
مّثلت  ال��ر���ش��ائ��ل  تلك  ل��ي��ًا.  مكتوبة 
اأجل  من  ا�شُتخدمت  نقدّية  مفاتيح 
فيها  الرجل  هذا  تجربة  اإلى  الولوج 
ا�شطراباته  واّت�شحت  اأفكاره  تجّلت 
كما �شايرت العديد من تلك الر�شائل 
كتابته لرواياته، فنجد اإ�شارات كثيرة 
اإل���ى م��راح��ل ت��ك��ّون ت��ل��ك ال���رواي���ة اأو 
اإل���ى ل��وي��ز كولي  الأخ����رى. م��ا كتبه 
كتابه  في  منه  كاماً  نجد  قد  مثًا 
»م���دام ب���وف���اري«، ه��ذا ال��ك��ت��اب الذي 
حّد  اإل���ى  ت�شبه  �شخ�شّية  ع��ن  كتبه 
الباحثة  ���ش��ان��د،  ج���ورج  ه��ّي��ن��اً  لي�س 
في الفراغ وفي البعيد عن رجل اآخر 

غير الذي بين يَديها.
اختفى  ف��ّن  التر�ّشل  اأو  الر�شالة  ف��ّن 
متاأكدون  لكننا  اآخ��ر،  �شكًا  اّتخذ  اأو 
اأّن ع��م��ق��اً م��ا ي��ن��ق�����س ما  ت��م��ام��اً م��ن 
هذا  الآخ��ر،  اإل��ى  فينا  الكاتب  ير�شله 
ك��ات��ب �شمن  ل��ك  ي��ر���ش��ل  اأر����ش���ل.  اإن 
ماّدته  الإيميل  عبر  بالجملة  اإر�شال 
دون اأن يقراأ ما ي�شل اإليه من ر�شائل، 
والُمر�َشل  ��ل  ال��ُم��ر���شِ لي�شبح  ه��ك��ذا 
يدوران  اأب��داً،  يلتقيا  لن  �شيَئين  اإليه 
ذهن  ف��ي  رقَمين  مفرغة،  حلقة  ف��ي 

البع�س. بع�شيهما 
ف��ل��وب��ي��ر ه���ن���ا ي����ق����ّدم ل���ن���ا در�����ش����اً في 
ع����اق����ة ال���ك���ات���ب ب���ال���ك���ات���ب الآخ������ر 
ف����ي ال����ق����رن ال���ت���ا����ش���ع ع�����ش��ر الأك���ث���ر 
ي�شخر  ل  وت����ن����ّوع����اً،  وح���رك���ة  ح���ي���اة 
ول  الرومنطيقّي  م��ن  فيه  ال��واق��ع��ّي 
ال��روم��ن��ط��ي��ق��ّي م��ن الن��ط��ب��اع��ّي ول 
اأمثال  ال��ط��ب��ي��ع��ّي   م���ن  الن��ط��ب��اع��ّي 
احترام   .)naturaliste( زول  اإم��ي��ل 
الحترام  كنف  ف��ي  وخ���اف  م��ت��ب��ادل 
في  �شوريالّي  عن  يبدران  قد  �شيئان 
ما  رغ��م  بعدها،  وم��ا  الحداثة  ع�شر 
ت��ح��م��ل��ه ال��ح��داث��ة ���ش��م��ن م��ا تحمله 
تنّوع  ل��ك��ّل  المّت�شعة  الم�شاحة  تلك 

واختاف.
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ق�������راءة  اإل��������ى  ل ح����اج����ة 
�����ش����ي����رة ح�����ي�����اة ������ش�����ارون 
في  ال���ن���ب�������س  اأو  اأول���������دز 
ق�شائدها  ففي  الخا�شة،  اأوراق��ه��ا 
من  �شفافة  عوالم  على  تفتح  م��راآة 
اأحياناً  النار  مثل  ال�شادمة  ال�شور 
في  ���ش��يء  ك��ل  م��ن  ال�شاخرة  واللغة 
ه���ذا ال��ع��ال��م. تكتب ���ش��ارون اأول���دز 
في ن�شو�شها حكاية طفلة لم تغفر 
يربطها  ك��ان  عندما  ق�شوته  لأبيها 
ة  وق�شّ ال�شرير،  اإلى  من مع�شَميها 
المخّدرات  ع��ان��ت م��ن  ال��ت��ي  اأخ��ت��ه��ا 
اأّمها  ���ة  وق�������شّ ال��م��ن��زل��ي،  وال���ع���ن���ف 
ال���ت���ي ل���م ي�����ش��اع��ده��ا ال���ط���اق في 
ين  والدِّ القمع  اإث���م  م��ن  ال��خ��ا���س 
هو  اأول��دز  �شارون  عالم  والكتئاب. 
عالم النحطاط ب�شكل ل ت�شتطيع 
فيه الذات غير ال�شتمرار في حرب 
�شياطين  والتحالف مع كل  طاحنة 
ال��ع��ال��م ال�����ش��م��اوي��ة والأر����ش���ي���ة من 
ت�شتطيع  اآم��ن��ة  منطقة  ب��ل��وغ  اأج���ل 
وت�شتمتع  ت�شتريح  اأن  النف�س  فيها 
الموت  ياأخذ  عندما  هانئة  بلحظة 

عامات الما�شي كّلها.
�شعراء  اإل���ى  اأول�����دز  ����ش���ارون  تنتمي 
لغتهم  على  تغلب  الذين  العتراف 
العالم  م���ن  والق����ت����راب  ال��ب�����ش��اط��ة 
ولغته  ال�شغيرة  بتفا�شيله  اليومي 
ال��ت��ي ُتخفي  ال��ب�����ش��اط��ة  ال��م��ح��ك��ّي��ة. 
ح���رك���ة و����ش���ج���ي���ج���اً وال���ك���ث���ي���ر من 
الأميركية،  الأج��واء  ذات  الحكايات 
ح��ك��اي��ات ال�����ش��راع م���ع ق��ي��م الدين 
اإلى  ال�����دوؤوب  وال�����ش��ع��ي  المحافظة 
اكت�شاف الذات من خال النغما�س 
فيها  ق��دا���ش��ة  ل  �شفلية  ع��وال��م  ف��ي 
ربما  لهذا  ال�شيطان.  قدا�شة  �شوى 
فاز  ال��ذي  الأول  كتابها  عنوان  ك��ان 
ب��ج��ائ��زة »م���رك���ز ال�����ش��ع��ر ف���ي �شان 
ال�شيطان«.  »ي��ق��ول  فران�شي�شكو«: 
تلته  التي  والكتب  الكتاب  ه��ذا  ف��ي 
لغة  بما هو �شّد  لغة مهوو�شة  ثّمة 
لاحتفال  ت��م��ج��ي��د  ث��م��ة  ال�����ش��م��اء. 
مدينة  فران�شي�شكو،  �شان  بمناخات 
�شوارعها  ف��ي  اأي��ن��ع  ال��ت��ي  الخطيئة 
اأمثال  وال�شعراء  الكّتاب  الكثير من 
وغين�شبيرغ،  وكور�شو  ك��رواك  جاك 
واح��ت��ف��ال ب��ع��ال��م ال���م���وت وال�����ولدة 
���ي���ن وما  ف���ي ���ش��ك��لَ��ي��ه��م��ا الإن�������ش���ان���يَّ
وتحّولت  ح��رك��ة  م��ن  بهما  يحيط 
في  تفعل  وبيولوجية  �شيكولوجية 

العاقات الإن�شانية اليومية.
ول����دت ����ش���ارون اأول�����دز ال��ع��ام 1942 
ل��ع��ائ��ل��ة م��ت��دّي��ن��ة ف���ي م��دي��ن��ة �شان 
المدن  اأك��ث��ر  اإح����دى  فران�شي�شكو 
تحّرراً في العالم. التحقت بجامعة 
الدكتوراه  على  وح�شلت  �شتانفورد 
كولومبيا.  ج��ام��ع��ة  م��ن  الأدب  ف��ي 
تعمل وتعي�س في مدينة نيويورك. 
وُتعتبر  الجوائز،  بالكثير من  فازت 
اليوم من اأهم ال�شعراء الأميركيين 

المعا�شرين.

جن�س بال حب 
ك���ي���ف ي���ف���ع���ان���ه���ا، ه�������ذان ال����ل����ذان 

يمار�شان الحب
با حب؟ 

رائعان مثل زوج من الراق�شين 
البع�س  بع�شهما  ف���وق  يتزحلقان 

مثل رجل وامراأة 
يرق�شان على الجليد. 

يَديه  اأ�شابع  يغرز  منهما  واحد  كّل 
في ج�شد الآخر. الوجهان

�شهّية،  ل��ح��م  قطعة  م��ث��ل  اأح���م���ران 
مثل نبيذ، مبّلان

ت�شتعّد  ال����ذي����ن  الأط������ف������ال  م���ث���ل 
اأّمهاتهم 

ل��ت��رك��ه��م ل��ح��ظ��ة ال����م����ي����اد. كيف 
يجيئان اإلى 

ي��ج��ي��ئ��ان اإل����ى ي��ج��ي��ئ��ان اإل����ى ي���ا اهلل 
يجيئان اإلى 

ماء بحيرة هادئ، وكيف ل يحب
اأح���د رفيقه ال���ذي ج��اء ه��ن��اك معه 

وال�شوء 
ي��ت�����ش��اع��د ب��ط��ي��ئ��اً م��ث��ل ب���خ���ار من 

ج�شَديهما الملتحَمين؟
الحقيقيان،  المتدّينان  هما  ه��ذان 

التقّيان، المحترفان،
 اللذان ل يقبان الم�شيح الدّجال، 

ل يحّبان 
الق�ّس بدل ال��رّب. ه��ذان ل تختلط 

عليهما
�شورة العا�شقين بلذتهما 

هما مثل عّداءين عظيَمين: يعرفان 
اأنهما وحيدان 

على قارعة الطريق، البرد، الريح، 
مقا�س حذاءيهما، اللياقة البدنية - 

كّلها عوامل مثل ال�شريك
الحقيقة،  ول��ي�����ش��ت  ال���ف���را����س،  ف���ي 

الحقيقة التي هي 
الج�شد الفريد وحيداً في الكون 
م�شابقاً رقمه القيا�شي الأف�شل. 

ق�شيب البابا
ي��ت��دّل��ى ف��ي اأع��م��اق ع��ب��اءات��ه، ل�شان 

رقيق 
في مركز ناقو�س

�شبح  مثل  يتحّرك،  عندما  يتحّرك 
�شمكة

ية،  َب��ْح��رّي��ة ف�شّ اأع�����ش��اب  ف��ي ه��ال��ِة 
�شعر

وال���ح���رارة...  ال��ظ��ام  ف��ي  متمايل 
وفي الليل

عندما تنام عيناُه
يقُف

ممّجداً الرّب.

اإدانة �شّباط كبار 
كنت األتقي اأختي ليًا 

في الرواق فوق زاوية ال�شلم. 
عيوننا، ال�شعر الداكن، ج�شدانا

مثل تواأَمين في الظام. لم نتكّلم 
على

اللَذْين جاءا بنا هنا مثل عقيَدين 

جل�شنا  ال��خ��ا���ش��ة.  اأ�شبابهما  لهما 
الحرب،  زم����ن  ف���ي  رف��ي��ق��ي��ن  م��ث��ل 

ج�شدها الحّي 
ظهرانا  ال��ح��ّي،  ج�شدي  على  دل��ي��ل 

اإلى ثقب القذيفة الهائل
في جدار ال�شلم، حيث �شنم�شي

اإل��ى الأ�شفل ل نعرف �شيئاً غير ما 
تعلماه هناك. 

 الآن اإذاً، 
عندما اأفّكر في اأختي، 

واأفّكر في ثقوب الإبرة في اأوراكها، 
وثنايا ذراعيها، 

اآخر  بعد  ج�شدها  على  وال��ك��دم��ات 
مّرة �شربها فيها زوجها 

وجروح العمليات، 
يتاأّمل  ج��ن��دي  مثل  بالهياج  اأ���ش��ع��ر 

جّثة رجل
اأُر�شل اإلى �شاحة المعركة 

با تدريب
اأو �شاح.

في نقابة الحرفيين 
في كل ليلة عندما يجل�س جّدي

في الغرفة المظلمة اأمام المدفاأة، 
يده.  في  ن��اراً  ت�شبه  الوي�شكي  كاأ�س 

عينه 
تلمع با معنى محّدد في �شوء 

األ�شنة اللهب، عينه البلورّية �شّريرة 
وحجرية، 

كان ثمة �شاّب يجل�س معه 
وال�����ظ�����ام، طالب  ال�����ش��ك��ي��ن��ة  ف����ي 

جامعي 
ذو جلد اأبي�س بدون تجاعيد 

ووجه �شغير جميل 
وجبهة عري�شة مثل قّبة 

وعيون ع�شلية مثل �شمِغ اأ�شجاٍر 
لم يحن موعد قطعها بعد. 

يجل�س مثل  اب��ن��ه،  ك��ان  ال�شاب  ه��ذا 
تلميذ، 

ليلة بعد ليلة 
ك��اأ���س ج��م��رات��ه ق��رب ك��اأ���س جمرات 

ال�شيخ 
ي�شرب عندما ي�شرب ال�شيخ ويتعّلم

حرفة الن�شيان - ذلك ال�شاب
ب��ع��ُد، كان  ق��ا���ش��ي��اً  ل��م ي�شبح  ال���ذي 

�شعره اأ�شوَد مثل
 تراب يغّذي عروق ال�شجرة، 

ذلك ال�شاب الذي �شياأخذ مكانه
 ���ش��ي�����ش��ب��ح اأف�������ش���ل م����ن الأ����ش���ت���اذ، 

التلميذ
ال����ذي ���ش��ي��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى ال��م��ع��ّل��م في 

الق�شوة والن�شيان، 
األ�شنة  ب��ج��ان��ب  ب��ا���ش��ت��م��رار  ����ش���ارب���اً 

اللهب في ال�شواد، 
ذلك ال�شاب اأبي. 

اإلى ابنتي
ما،  م��ك��ان  ف��ي  الليلة.  تلك  �شتاأتي 

�شيدخلك اأحد ما.
ج�شده ي�شبح

 تحت ج�شدك الأبي�س، فا�شًا
 دمك عن جلدك، عيناك ال�شوداوان 

ال�شائلتان
مفتوحتان اأو مغلقتان. �شعر راأ�شك 

الحريري المنزلق
ناعم مثل  ماء م�شكوب في الليل

فخَذيك  ب��ي��ن  ال��رق��ي��ق��ة  ال��خ��ي��وط 
مجعدة

�شيتقّطع مركز  مثل غرز مفكوكة. 
ج�شدك منفتحاً

حّتى  ف�شتانها  �شتمّزق  ام���راأة  مثل 
هذا  ���ش��ي��ح��دث  ال���ج���ري.  ت�شتطيع 

الأمر، 
وعندما يحدث �شاأكون �شاعتها هنا 
في ال�شرير مع والدك، تماماً مثلما 

حدث حين تعّلمت القراءة،
كنت تتركيننا لتقرئي في غرفتك

غرفتي،  في  اأق���راأ  نف�شه  الوقت  في 
ة ن�شخ الق�شّ

ة  ال��ت��ي ت��ت��غ��ي��ر اأث���ن���اء ال��ح��ك��ي، ق�شّ
النهر.

ذلك العام
في عام قناع الدم، اأرى اأبي طارقاً  

الباب البّلوري محاوًل الدخول

وج������دوا ج�شدها  ال���ع���ام  ذل����ك  ف���ي 
مدفوناً في التال،

عارية، بي�شاء
مثل الفطر، متحّللة ب�شكل جزئي،

بت البنُت التي كانت معي في  اغُت�شِ
الف�شل ثم ُقتلت.

اأخذتنا  ال��ذي  العام  ك��ان  العام  ذل��ك 
فيه اأّمنا 

وخّباأتنا حتى ل نكون هناك
عندما طلبْت منه اأن يرحل

لن يقّيدني اأبي من المع�شَمين اإلى 
الكر�شي مّرة اأخرى اإذاً

ولن يجّوعني
اأو يرغمني على الأكل،

م���ا����ش���ك���اً راأ�����ش����ي اإل������ى ال���خ���ل���ف في 
المطعم 

وا�شعاً الطعام في حنجرتي،
وؤ  لم اأعاِن مّرة اأخرى من خجل تقيُّ

اللبن
النهَدين  وخ���ج���ل  ق��م��ي�����ش��ي  ع���ل���ى 

النافَرين

في ذلك العام
ن��زل��ت اأول���ى ق��ط��رات ال���دم م��ن بين 

فخذيَّ
عابرة تلك الحدود في الليل.

في در�س التاريخ
و���ش��ل��ن��ا ف���ي ن��ه��اي��ة ال���م���ط���اف اإل���ى 

اأ�شويتز
وب�شبب جهلي �شعرت كاأني اأعرفه،

مثل وجه اأبي، وجه حار�س يبتعد عّني
اأو حّتى اأ�شواأ،

وجه يقترب مّني.

�سارون اأولدز
ترجمة: ميالد فايزه 

وكارن مكنيل
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�شعراء  اأه��ّم  اأح��د  �شيميك  چارلز  ُيعتبر 
اأم��ي��رك��ا الأح���ي���اء. ول���د ال��ع��ام 1938 في 
ي��وغ�����ش��اف��ي��ا وه����اج����ر اإل������ى ال����ولي����ات 
الجوائز  م��ن  بالعديد  ف��از   .1954 ع��ام  المتحدة 
والمقالت  ال�شعرية  المجموعات  ع�شرات  ون�شر 
وال�شربي  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����ش��ع��ر  م���ن  وال��ت��رج��م��ات 
اأ����ش���ت���اذ ف���ي جامعة  وال���ك���روات���ي وال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي. 
1973. ح�شل على جائزة  نيوهامب�شير منذ العام 
التي  ال��م��ج��م��وع��ة  ع���ن   1990 ال���ع���ام  »ب���ول���ي���ت���زر« 
جائزة  على  ح�شل  الق�شائد.  ه��ذه  منها  ا�شُتلَّت 
 2008 العام  2007 واختير  العام  »وال���س �شتيفنز« 
هنا  الأميركية.  المتحدة  للوليات  ر�شمياً  �شاعراً 
مختارات من مجموعة »العالم ل ينتهي: ق�شائد 

نثر« )1989(.

�شرقني  ثم  وال���داي.  �شرقني  ثم  الغجر.  �شرقني 
فتارة كنت في  وا�شتمر هذا لزمن.  ثانية.  الغجر 
وتارة  الأ�شمر.  الجديدة  اأّمي  اأر�شع ثدي  القافلة 
اآكل  طويلة  طعام  م��ائ��دة  اإل��ى  اأجل�س  كنت  اأخ���رى 

ية. فطوري بملعقة ف�شّ
في اليوم الأول من الربيع كان اأحد والدّي 
ي�شبغ  الآخ���ر  ك��ان  بينما  ال��ح��ّم��ام  ف��ي  يغّني 

ع�شفوراً ُدورّياً باألوان طير ا�شتوائي.
***

اأن  اإلى  اأّن��ي ا�شطررت  كّنا من الفقر بحيث 
عم في م�شيدة الفئران. كنت  اآخذ مكان الطُّ
وحيداً في القبو وكان باإمكاني اأن اأ�شمع وقع 
خطواتهم فوق واأ�شمع تقّلبهم في اأ�شرتهم. 
ق��ال ل��ي ال��ف��اأر وه��و يق�شم اأذن���ي: ه��ذه اأيام 
���ش��وداء ���ش��ّري��رة. م��ّرت ���ش��ن��وات. ارت���دت اأّمي 
معطفاً بياقة من فرو القطط ظّلت تم�ّشدها 

حّتى اأ�شاءت �شراراتها القبو.
***

كانت المدينة قد �شقطت. و�شلنا اإلى �شّباك 
ب��ي��ت ر���ش��م��ه رج���ل م��ج��ن��ون. األ��ق��ت ال�شم�س 

الغاربة ب�شوئها على اآلت ل جدوى متروكة. 
اأت��ذّك��ر كيف ك��ان باإمكان المرء في  اأح��ده��م:  ق��ال 
واأن  اإن�شان  اإلى  الذئب  يحّول  اأن  القديمة  العهود 

ُيلقي عليه محا�شرة طويلة.
***

يمكن التنّبوؤ بكل �شيء. لقد تّم التنّبوؤ بكل �شيء. 
ول يمكن تفادي ما كتبه القدر. حّتى هذه البطاطا 
الأ�شمر  الخبز  قطعة  ال�شوكة.  ه��ذه  الم�شلوقة. 

وهذه الفكرة اأي�شاً... 
تقول    ه���ذا.  ت��ع��رف  الر�شيف  تكن�س  ال��ت��ي  ج��ّدت��ي 

تب�شر  وه��ن��اك  م��ج��ّرد عين هنا  اإل���ه،  »لي�س هناك 
يحرقوها،  اأن  ال���ج���ي���ران  ب�����وّد  ك����ان  ب���و����ش���وح«. 
بم�شاهدة  م�����ش��غ��ول��ون  ل��ك��ن��ه��م  ال�����ش��اح��رات،  م��ث��ل 

التلفزيون.
***

الطويلة  الرواية  في  ال�شخ�شّيات  عليه  اختلطت 
فعلته.  وم���ا  ك��ان��ت  َم���ن  ن�����ش��َي  يكتبها.  ك���ان  ال��ت��ي 
الع�شاء.  ام��راأة مّيتة من جديد في وقت  فظهرت 
ظهر بائع متجّول من الغابة يرتدي ثياباً �شينّية. 
اأن يموت  ال��ذي يفتر�س  ال��ي��وم  ف��ي  القاتل،  وك��ان 
ي�شتري  الكهربائي،  الكر�شي  على  م��ع��دوم��اً  فيه 
ب��اأن��ه��ا طفلة  اّت�����ش��ح  ل��واح��دة ا�شمها ري��ّت��ا.  زه����وراً 
وترتدي  �شفائر  عندها  عمرها  من  العا�شرة  في 

نّظارات �شميكة. وهكذا... 
اأ�شيخ  ظللت  �شيئاً.  ب��ي  يفعل  ل��م  ذل��ك،  م��ع  لكنه، 
بليدة  في  يفتر�س،  ك��ان  كما  واأك��ث��ر،  اأكثر  واأ�شكو 
و»بالقرب  »مّيتة«  باأنها  ي�شفها  دائماً  ك��ان  تافهة 

من ل �شيء«.
***

وقا�شياً  م��زّي��ف��اً  ال��ع��ال��م  زال  م��ا  ف����ردرك،  ع��زي��زي 
وجميًا.

ال�شيني،  ال��رج��ل  راق��ب��ُت  الليلة  ه���ذه  ب��داي��ة  ف��ي 
لغتنا،  يكتب  اأو  ي��ق��راأ  ل  ال���ذي  ال��م��ك��واة،  �شاحب 
اأ�شعدني  م�شتعجل.  زبون  تركه  كتاب  اأوراق  يقّلب 
اأ�شعار  اأو ديوان  اأن يكون كتاب اأحام  اأردت��ه  ذلك. 

عاطفّية �شاذجة، لكّني لم اأتمّعن.
انت�شف الليل الآن وما زال ال�شوء مناراً. لديه ابنة 
تجيء اإليه بالع�شاء، ت�شير بخطى وا�شعة وترتدي 

وتوّقف هو عن  تاأّخرت كثيراً  تّنورة ق�شيرة. لقد 
الكوي ليراقب ال�شارع.

التي  العناكب  ك��ان هناك غير  لما  ول��وله  ل��ولي 
والأ�شجار  ال�����ش��ارع  اأ����ش���واء  ب��ي��ن  ���ش��ب��اك��ه��ا  ُت��ع��لِّ��ق 

المعتمة.
***

نيويورك  �شطوح  اأح��د  على  الجلو�س  عن  ق�شيدة 
في م�شاء خريفي بارد. اأ�شرب نبيذاً اأحمَر، محاطاً 
ال�����ش��غ��ار يخاطرون  والأط����ف����ال  ع��ال��ي��ة  ب��ب��ن��اي��ات 
التي  الجميلة  ال��ف��ت��اة  ال��ح��اّف��ة.  ق���رب  ب��ال��رك�����س 
�شتموت  وح��ي��دة.  تجل�س  ال�شّر  ف��ي  ال��ك��ّل  يع�شقها 
في  ثقب  هناك  بعد.  ه��ذا  نعرف  ل  لكننا  �شغيرة 
الكبير  قدمها  اإ�شبع  منه  يظهر  الأ���ش��ود  جوربها 
م�����ش��ب��وغ��اً ب���الأح���م���ر... ون��اط��ح��ات ال�����ش��ح��اب في 
مثل  ال��ع��دي��دة،  العمياء  بنوافذها  الآف���ل،  ال�شوء 

عّرافات اأو كاهنات.
***

حكايات الأ�شباح مكتوبة كمعادلت جبرّية.
تقف اإيملي ال�شغيرة خائفة اأمام ال�شّبورة ال�شوداء. 
ي��ب��دو »�����س« ك��م��ق��ب��رة ف��ي ال��ل��ي��ل. يريدها 
الطبا�شير.  بقطعة  فيها  تعبث  اأن  المعّلم 
يحب�س الأطفال اأنفا�شهم. يطلق الطبا�شير 
الأبي�س �شوتاً حاّداً بين عامَتي ال�شالب 

والموجب، ثم يخّيم ال�شمت ثانية.
***

كانوا ُيخرجون ال�شقراء ذات ال�شعر الأ�شيب 
- ال��ت��ي ت��ظ��ن ب��اأن��ه��ا م��ّي��ت��ة - ع��ل��ى كر�شي 
المجانين  م�شت�شفى  حديقة  اإلى  متحّرك 
اأو  اإيمي  ا�شمها  كان  بالم�شامير.  الم�شّورة 
اإن نوديت بهذين  اآن لكنها لم تكن تجيب 
مطبقَتين.  عيَنيها  ُتبقي  كانت  الإ�شَمين. 

تدفعها ممّر�شة ترتدي الأبي�س.
بع�س هذا ذكره لي �شاب يرتجف. اأ�شّر على 
�شنين،  با�شتمرار منذ  يت�شاقط  المطر  اأن 
ح��ت��ى ف��ي ال���داخ���ل. ق���ال ل���ي: »اإن����ه ي���زّخ«.

***
ال���ح���ب. ك���ان ال�شّباك  ي���رّب���ي ط��ي��ور  ال���ج���رذ  ك���ان 
م��ف��ت��وح��اً وال��ط��ي��ور ع��اري��ة. ارت��ج��ف��ت ت��ح��ت اأ�شعة 

ال�شم�س ال�شاطعة التي �شقطت في القف�س.
»هذه طبيعتها« قال الجرذ »فعملها الوحيد هو اأن 

ُتِحّب وُتَحّب«!
ب����دا مفعماً  ال�����ذي  ال��م�����ش��ل��وب  ال��م�����ش��ي��ح  واف���ق���ه 
َح�����َول ع��ي��َن��ي��ه و�شارب  ب��ال��رغ��م م���ن  ب��ال��ع��واط��ف 
على  اأحدهم  ر�شمه  الذي  المك�شيكيين  الل�شو�س 

وجهه...

چارلز �شيميك، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

م�شامير �شماوية
ف�����ي ذل�������ك ال����ي����وم 
وتروي�شاً  الأّول، 

لي،
اأر�شلني رفقائي العتاة،

ال�شرفة  من  ك�شعدان،  اأقفز 
العليا

اإلى ك�شك رئي�س العّمال
من اأجل كي�ٍس من الم�شامير 

ال�شماوية.
ت�شاءل الم�شرف عن اأي

في  كان  تحديداً،  اأزرق،  لون 
ذهني.

الم�شامير  ن���ف�������ش���ه���ا  ه�����ي 
ال�شماوية التي اأحتاج الآن

بنق�شها الباهت
و روؤو�شها التي ل تنك�شر

ذلك الذي �شي�شّمر اأّي �شيٍء
با �شيٍء 

ويبقيه.

حاّفة
الطائرة  الكرة  لعب  البع�س 

نا�شبين �شبكات �شيد،
بع�شهم كرع تنكات من جعة 

»بيروني«، بينما
ب���ح���ث اآخ���������رون، ب���ع���ي���داً عن 

ال�شاحل، عن حجارة
�شّوان ومنابع ماء عذب.

ب���ات���ج���اه ال���م���ي���ن���اء وم����ن����ارة 
»بالينورو�س« العمياء،

تم�شيت بمحاذاة ال�شاطىء،
ث��م��ة دل��ف��ي��ن ي���ع���ود اأدراج������ه 

بثقل من على حافة المّد.

فيما يتهّراأ جلده على حجارة 
ال�شاطىء الم�شّننة

الدّفة  ق���ائ���د  ���ش��ف��ي��ر  ت������رّدد 
الحاّد واللزج

من الَعَتَمة، وقدح ال�شوء ناراً
الخر�شاء  ال���ح���ن���ج���رة  ف����ي 

ل�شخرة »كيوميه«.

تهمهم  ال��م��خ��ب��ول��ة  ال����م����راأة 
عّلها تهّدئ من روعه:

اإل������ى الأب�������د ���ش��ي��ح��م��ل ذلك 
المكان الوح�شي ا�شمك.

اأمام اأعينهم
يجل�س هوؤلء

ال��م��وت في  ال��ذي��ن على �شفا 
انتظار اأخذ �شورتهم،

ينتعلون اأحذية وزِّعت للتّو،
جبهاتهم مجّعدة ومبّي�شة

بع�شهم  ال�������ش���م�������س.  ت���ح���ت 
يدّخن الغليون

البت�شامة  ت��ف��ارق  ل  بينما 
�شفاههم جميعاً،

كم�شتهّل  اأو،  ي��ب��ت�����ش��م��ون 
لبت�شامة، ي�شّدون

الع�شات حول اأفواههم،
حاجب  اأن  م���درك���ي���ن  غ���ي���ر 

العد�شة قد �شقط.

چارلز �سيميك
ترجمة: �سنان اأنطون

ترجمة: يو�سف قا�سمية
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ملتب�شًة  ال�شعر  اأزم��ة  تبدو  الأردن،  في 
اإلى حّد ما اإذا قورنت بمثياتها في دول 
الحظ  فيها  لل�شعر  كان  عربية مجاورة 
الماألوف،  والبروز وتجاوز  الأوفر من الحت�شان 
الحراك  انعدام  اإلى  البع�س  ها  يردُّ اإ�شكالية  وهي 
الأردنية،  ال�شاحة  الموؤّثر على  الحقيقي  ال�شعري 
ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود م��وؤ���ّش�����ش��ات وج���ه���ات ثقافية 
)بع�شها يعاني من الوهن والترّهل البيروقراطي، 
وبع�شها الآخر يعي�س حالة من ال�شلل التام(، عدا 
وثقافية  �شعرية  وملتقيات  موؤتمرات  انعقاد  عن 
م�شبقاً  اأ�شماء محّددة  على  اقت�شرت في مجملها 
الأمر  ال�شبابية؛  الأ�شماء  لدعوة  ٍه  توجُّ اأدن��ى  دون 
الذي يوؤّكد وجود �شلطة ذات نفوذ »ثقافي«، ت�شعى 
�شرائع  تاأ�شي�س  اإل��ى  �شعيد  اإدوارد  تعبير  بح�شب 
هها الخا�ّس... هذه  للذوق والقيم، لكن وفق توجُّ
ي�شبه  ما  ال�شباب  ال�شعراء  لدى  اأحدثْت  العوامل 
ات  »النقاب« على كل الموروثات القديمة والأُُبوَّ
بالأدوات  تجاوزها  اإل��ى  بهم  ودفعت  الم�شطنعة، 
المتاحة. لكن هذا »النقاب«، وما نجم عنه من 
اإفرازات، كان وما زال غير مكتمل الروؤية والبرنامج 
م باآليات اأ�شيلة ومنهجية ثورية، اإذ  ال�شعري المدعَّ
نجم عنه اأفوُل اأ�شماء وهمية كانت تحتّل المنابر 

ممن  اأغلبها  ج��دي��دة  اأ�شماء  وظ��ه��وُر  ال�شعرية، 
يحملون مفهوماً خاطئاً للتجديد والتحديث، اأو 
ل يمتلكون المقّومات الكافية للكتابة ال�شعرية، 
اأُطلق عليها ظاهرة »انعدام  اأن  وهي ما يمكنني 
يعني  ل  ذل��ك  لكن  للكتابة«.  ال�شعرية  ال��م��اءة 
الأردن  ف��ي  ال�شعري  الم�شهد  خ��ل��ّو  ب��ال�����ش��رورة 
اأ�شوات متمّيزة وحالت يمكن و�شفها حقاً  من 
بال�شتثنائية، ا�شتطاعت من خال موهبتها اأن 
وُيقراأ  ُين�شر  ما  بين  ق��دم  موطئ  لنف�شها  تجد 

يومياً في ال�شحافة الورقية واللكترونية.
الحقيقي،  النقد  ي�شل  ل��م  ذل��ك،  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
باعتباره �شغًا على الن�شو�س ال�شعرية، ولي�س 
بالظاهرة  و�شفه  م�شتوى  اإل��ى  لدمائها،  ه��دراً 
الجّدية، اإذ اأن جّل ما تن�شره ال�شحف والمجات 
والماحق الثقافية ل يتجاوز كونه ريبورتاجات 
اأن  دون  معظمها،  في  وم�شتن�شخة  ا�شتعرا�شية 
ينفي ذلك بال�شرورة وجود اأ�شماء نقدية لمعة 
وم��ك��ّر���ش��ة م��ح��ّل��ي��اً وع��رب��ي��اً، اأم���ث���ال: ع��ز الدين 
الروا�شدة،  �شامح  خليل،  اإب��راه��ي��م  المنا�شرة، 
فخري �شالح، ومن قبلهم: نا�شر الدين الأ�شد 

ت�شعى في  المح�شلة  واإح�شان عبا�س... لكنها في 
ال�شعر  ا�شتق�شاء  اإلى  واآخر  اأطروحاتها بين حين 
كظاهرة عامة في الوطن العربي ونقده اأكاديمياً، 
الأ�شوات  خ�شو�شية  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  دون 
الأردنية، اأو حتى التمّكن من ر�شدها وا�شت�شرافها 

في درا�شة م�شتقّلة بعينها.
�س م��ام��ح ماأزق  تلمُّ ال��وق��ف��ة  ه���ذا  ف��ي  ���ش��ن��ح��اول 
ال�شعراء  يراها  كما  الأردن  في  وتحّدياته  ال�شعر 

ال�شباب.

اأحمد يهوى: لي�س ماأزقًا بل ماأ�شاة

لل�شعر،  الهند�شي  ال�شكل  اأ���ش��اع  ف��ي  ك�شور  ثمة 
والناقد  والنا�شر  وال�شاعر  الق�شيدة  هنا:  واأعني 
ال��ت��م��ح��ي�����س، يمكننا  وال��م��ت��ل��ّق��ي. وب��ال��ق��ل��ي��ل م���ن 
ال��ق��ول ب��ان��ت��ف��اء وج���ود ���ش��اح��ة �شعرية ع��رب��ي��اً، بل 
الجرائم  اأف��ظ��ع  ترتكب  ومافيات  ع�شابات  ح��رب 
�شح  اإن  اأو  العربية،  الثقافة  على  الحر�س  با�شم 
غرار  على  �شعرية  اإن��ت��اج  �شركات  هناك  التعبير، 
�شركات الإنتاج التلفزيوني التجارية والرخي�شة. 
والثورة  وال�شعر  الأيديولوجيا  تاآكل  ع��دوى  اإنها 

د على كل ما �شبق. ثمة اآلم ثقافية.  بحّجة التمرُّ
المثقف الحقيقي اليوم غير موجود على ال�شاحة 
ومحتجٌب اأو مغيٌَّب عنها، واأق�شد بالحقيقي غير 
القطيع  غ��ري��زة  بلوثة  الم�شاب  وغ��ي��ر  ع��ي  ال��ُم��دَّ
الم�شاب  ول  ال��ج��م��اه��ي��رف��وب��ي��ا،  ول  ال��ح��داث��ي��ة، 
بفيرو�س النجومية المبتذلة كال�شوبر�شتار تميم 

البرغوثي.
ثمة �شعر �شحافي، وتوجد اأ�شماء ل محلَّ لها من 
اأ�شماًء كبرى فقط لأنها تعمل في  ال�شعر، ت�شبح 
واحدة من �شحف بيروت اليومية. اأ�شعر واأنا اأتحّدث 
باأ�س،  اأ�شُف حالة. ل  اأن��دُب ل  باأني  كّله  عن ذلك 
عليه. يندب  اإلى من  يحتاج  الآن  الحديث  ال�شعر 
لكنه  ب�شكل جّيد،  الإب��داع  اأنه يه�شم  الأردن  �شمة 
اإنتاجه،لأن  اإع�����ادة   - الأغ���ل���ب  ع��ل��ى   - يح�شن  ل 
تطّور اأّي اأداة ثقافية هو في النهاية رهن عوامل 
كانت  هنا  م��ن  راأ���ش��ه��ا.  على  وال�شيا�شة  مختلفة، 
للثقافة  الم�شتهِلكة  ال��م��دن  م��ن  العا�شمة  ع��ّم��ان 
ك��ون��ه��ا مدينة  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى  ل��ه��ا،  المنتجة  ل 
القاهرة  وب��غ��داد  وال��ق��د���س  دم�شق  وبعمر  عريقة 
ماأزق  لي�س ثمة  نعم،  اأق���دم.  تكن  لم  اإن  وب��ي��روت، 
كائنات  ماأ�شاة:  ثمة  بل  فح�شب،  الأردن���ي  لل�شعر 
�شعرية لم تح�شم اأمرها بعد، مراهقة فكرية �شبه 

يظلَّ  اأن  العا�شمة.  �شعراء  اأغ��ل��ب  ل��دى  ��ة  َم��َر���ش��يَّ
ع�شرات  اإ���ش��دار  على  دوؤوب���اً  الخم�شين  في  �شاعٌر 
ب  ة يجرِّ ا يزل في كلِّ مرَّ المجاميع ال�شعرية ولمَّ
ه الدعوة  ويبحث عن لغته... فهذه ماأ�شاة. اأن ُتوجَّ
اإلى �شاعر كالأ�شتاذ �شعد الدين �شاهين للم�شاركة 
العربي  ال�شعر  ل�»ملتقى  الفتتاحية  الأم�شية  في 
لغوية  اأخ��ط��اء  بمجموعة  ُيتحفنا  ك��ي  ال��ح��دي��ث« 
اأحد بحور  امتطائها  �شوى  ال�شعر  لي�س فيها من 
الخليل، فهذه ماأ�شاة، واأن ُيدعى ذلك �شعراً، فتلك 
)وزارة  موؤ�ش�شتان  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  اأك��ب��ر.  م��اأ���ش��اة 
الثقافة،  دع��م  ع��ي��ان  َت��دَّ ع��م��ان«(  و»اأم��ان��ة  الثقافة 
اأدائهما �شّد الثقافة، جملًة  بينما هما في طبيعة 
وتف�شيًا، وتختلفان في كل �شيء، وتتناحران في 
المجّلَتين ال�شادرَتين لدى كلٍّ منهما، ول تتفقان 
اإلى  واإع��ادت��ه  الثقافي  الفعل  اإجها�س  على  �شوى 
قطيع الفكر الجمعي القار�س والع�شائري... هذه 

اأي�شاً ماأ�شاة.
من  كل  لأن  لكن  ل�شيء،  ل  ماأ�شاة،  ثقافياً  الأردن 
حقيقيين  وراع���ي���َن  ��ي��َن  ُم��ت��ب��نِّ ي��ك��ون��وا  اأن  ينبغي 
لاأ�شوات الجديدة والجديرة بالرعاية، ما زالوا 
يعتبرون اأنف�شهم اأ�شواتاً جديدة، ولم يكتفوا بعد 

الموؤتمرات  في  الموّزعة  ال�شعرية  ح�ش�شهم  من 
والملتقيات العربية ب�شوت خفي�س وخجول.

الحزن  لأن  لكن  ل�شيء،  ل  ماأ�شاة،  �شعرياً  الأردن 
الذي يكّل�س ق�شيدة النثر فيه، موروٌث اأباً عن جّد، 
و�شابقتها  التفعيلة  ق�شيدة  حظوة  ع��دم  ظ��ّل  في 
ة الذبابة من تذّوق  العمودية الآن باأكثر من ح�شّ
الجمهور الموزَّع �شواده الأعظم على زبد الأغاني 
الم�شّماة »وطنية«، وعلى ال�شعر النبطي، والرواية 
والم�شل�شات التركية وبريد القّراء، بينما ق�شيدة 

اوؤها قتاها.  النثر ل لها ول عليها؛ ُقرَّ

محمد عريقات: المنابر بالوراثة

اقت�شار  ال��راه��ن��ة  ال�شعر  اأزم����ة  ع��وام��ل  اأه���م  م��ن 
واإق�شاء  معّينة  فئة  على  القليلة  النقد  حلقات 
اأخرى، وبالتالي فقد بتنا نفتقر الرقابة الإبداعية 
اأ�شبحت  )حتى  اأنف�شهم  النّقاد  خ��ال  من  �شواء 
الأخاق  تم�ّس  �شتيمة  ك��اأّي  ُمهينة  »ن��اق��د«  �شفة 
الر�شمية  الموؤ�ش�شات  خ��ال  م��ن  اأو  وال��ك��ب��ري��اء( 
ك�����»دائ����رة ال��م��ط��ب��وع��ات وال��ن�����ش��ر« ال��ت��ي ل تعنى 
رعونتها  ج��ام  ت�شبُّ  م��ا  ق��در  الإب��داع��ي  بال�شرط 
مغلوطة  اآل��ي��ة  وف��ق  بالتابوهات،  م�شا�س  اأّي  على 
اإلى  اإ�شافة  ة،  مخت�شّ اأو  محيطة  غير  وق��راءة 
غيرها من الموؤ�ش�شات الر�شمية وغير الر�شمية 
التي تدعم ن�شر الكتب، والتي غالباً ما تجيء 
والمح�شوبية  بالوا�شطة  م�شفوعة  اإ�شداراتها 
باتت  بعينها  اأ�شماء  على  اقت�شارها  خال  من 

محفوظة غيباً من فرط تكرارها.
ف��ئ��ات من  اأن ظ��ه��ور  ف��ي  اآخ���ر يتلّخ�س  ع��ام��ل 
بات  ال�شعراء  واأ���ش��ب��اه  وال��م��ّدع��ي��ن  المتمّلقين 
الزمرة  ه���ذه  ف��غ��دت  وم���األ���وف���اً،  طبيعياً  �شيئاً 
الثقافية  ال��م��ن��اب��ر  وت���ت���راأ����س  وت���ج���ول  ت�����ش��ول 
بالمجات  ن��اه��ي��ك  )ب���ال���وراث���ة!(،  الإع��ام��ي��ة 
وال��م��ط��ب��وع��ات ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ي��َك اأن 
اأحد محّرريها كي  باً من  ُمقرَّ اأو  تكون �شديقاً 
يظهر ا�شمك على �شفحاتها، والتي تجترُّ خواء 
الأ�شماء ذاتها في كّل عدد ي�شدر، حر�شاً منها 
على عدم خروج المنفعة المادية - اأي المكافاأة 
تظّل  بينما  ال�شّيقة،  دائرتها  خ��ارج   - المالية 
رغم  الم�شتودعات  اأ�شيرة  المطبوعات  اأكدا�س 

كلفتها الباهظة.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م�����ش��اب��ه، ث��م��ة َت���َخ���لٍّ ل���دى معظم 
وذائقتها،  مهنيتها  عن  وعربياً  محلياً  الن�شر  دور 
�شّد  الأدعياء  ح�شود  جانب  اإلى  عانيًة  ووقوفها 

ال�شعر، ورف�س ن�شره.
وهنا تح�شرني واقعتان اأودُّ الإ�شارة اإليهما، الأولى 
قبل  اأقيمت  التي  م�شرح«  في  »�شعر  فعاليات  هي 
الم�شرحية«،  »اأيام عّمان  �شهور قليلة على هام�س 
حيث حاولت ال�شاعرة جمانة م�شطفى في اإحدى 
عن  الك�شف  متوّخيًة  ال�شعر،  »م�شرحة«  اأم�شيتها 
القيمة الب�شرية التي تقبع داخل كلمات الق�شائد 
و�شورها، معتقدة في ما يبدو اأنها بذلك ت�شيف 
واأنها  الحديثة،  الق�شيدة  اإل��ى  جديدة  جماليات 
اأداة اأو و�شيط يحّقق تفاعًا بين ال�شعر والمتلّقي. 
ربما يتحّقق هذا ال�شيء، وقد يكون مده�شاً وغير 
نمطي لدى المتلّقي للوهلة الأولى، لكن ما الذي 
الحفاظ  ف��ي  �شينجح  وه��ل  ذل��ك؟  بعد  �شُي�شيفه 
الإجابة:  تكمن  هنا  وبهجته؟  ا�شتمراريته  على 
التجريب... التجريب، واأنا اأقول:  نعم، التجريب 
ة  المن�شّ اإل��ى  اأدخ��ل  اأن  لكن  للجميع،  حقٌّ مكفول 
ل اإلى  حافي القدَمين، واأن اأتربَّع اأر�شاً، واأن اأتحوَّ
ُيثير  ثم  للحظة  ي�شحكك  بهلوان  اأو  �شمج  مهّرج 
�شخريتك، فهذا اأمر محزن. المهّم دائماً اأن يكون 

خلدون عبد اللطيف

اإح�شان عّبا�س، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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الم�شاألة  تكون  اأن  ل  واأخ��ي��راً،  اأوًل  م��وج��وداً  ال�شعر 
��ت��ه��ا ت��ع��وي�����ش��اً ع���ن ال���خ���واء اأو ال��ث��اث��ة اأرب����اع  ب��رمَّ
الفارغة من الق�شيدة عبر اأداء م�شرحي مبتذل اأو 

فيديو كليب حّي ومبا�شر.
الحديث«  العربي  ال�شعر  »ملتقى  فهي  الثانية  اأم��ا 
�شمن  ق�شيرة  م���ّدة  قبل  اأم�شياته  اخُتتمت  ال���ذي 
اأولى  خ��ط��وة  ك��ان  اإذ  الأردن«،  »م��ه��رج��ان  فعاليات 
�شعراء عرب  بدعوة  وذل��ك  ال�شحيح،  الطريق  على 
مهّمين مثل �شعدي يو�شف وقا�شم حداد و�شواهما، 
لكنَّ جملًة من الهفوات والأخطاء اعترته و�شاهمت 
يتم  اأن  ناأمل  والتي  نحوه،  النقد  �شهام  توجيه  في 
تداركها م�شتقبًا، اأبرزها اأن لجنة ال�شعر المنظمة 
اأن  �شاعر واح��د! كما  ا�شم  للملتقى ل تحتوي على 
ت��وج��ي��ه الدعوة  ت���ّم  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  بع�س الأ���ش��م��اء 
اإليها �شاركت في العام نف�شه في اأكثر من مهرجان 
الكبرى كانت في م�شاركة  اأردن��ي، والطامة  �شعري 
�شعرنا  م��وا  ق��دَّ ال��ذي��ن  الأردن��ي��ي��ن  ال�����ش��ع��راء  بع�س 
فقط  �شاعَرين  اأو  �شاعراً  اأن  اأج��زم  واأك���اد  المحّلي، 
كانا اأهًا لهذه الأمانة، اإ�شافًة اإلى وجود مجموعة 
�شين وال�شباب غفلت عنهم لجنة  من ال�شعراء المكرَّ
ال�شعر المنّظمة للملتقى، اأو هي ل تعلم �شيئاً عنهم 
اأ�شًا، فاكتفت على ما يبدو بما لديها في »الفريزر« 

دين لكل منا�شبة. من �شعراء مجمَّ

محمد الب�شتاوي: ابن رئي�س التحرير!

دون مواربة اأقول: ثمة ما ي�شّمى ب�»دائرة المطبوعات 
اأ�شا�شاً بجودة المنتج، بقدر  والن�شر«، التي ل تعنى 
ما تعنى بمدى مطابقته لموا�شفات محّددة م�شبقاً، 
بحيث يتحّول المنتج الأدبي اإلى مجّرد �شلعة. وعليه 
فاإن اأولى اأ�شاع الأزمة تكمن في »الحّرية«. فكيف 
تريد الح�شول على �شعر خال�س وغير م��راوغ في 
الأردن، بينما يقبع ال�شاعر اأ�شيراً لتابوهات الكتابة 
ال�شعرية، و�شيف الرقيب ُم�شهٌر فوق راأ�شه؟ اأ�شتذكر 
هنا القا�س نادر الرنتي�شي واأزمته في ن�شر »ال�شرير 
الحّكاء« اأول مخطوط ق�ش�شي له )لم يحَظ بدعم 
ف��ي حينها  ب�����ش��راورة  الن�شر ط��ب��ع��اً( ح��ي��ث ه��وج��م 
تاً  بحّجة ك�شر تابو الجن�س. واإذا ما تجاهلنا - موقَّ
الق�شية،  ه��ذه  في  والن�شر«   المطبوعات  »دائ��رة   -
لأن وظيفتها الأولى والأ�شا�شية تقوم على الرقابة، 
فا بّد من اأن ن�شتهجن حقاً موقف »رابطة الكّتاب 
الأردنيين« باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأدباء 
وحّقهم في الكتابة، فقد رف�شت ع�شوية الرنتي�شي 
�شروط  ا�شتيفائه  رغ���م  )رّب���م���ا!(  م��ج��ه��ول  ل�شبب 
»الرابطة«  ه��ذه  اأن  المبكي  )الم�شحك  الع�شوية 
نف�شها باتت اليوم في مقّدمة الجهات الداعية اإلى 

اإغاق »دائرة المطبوعات والن�شر«(!
ثمة �شناعة مزّيفة لمثقف ُمعلَّب، اأكل الدهر عليه 
و�شرب، تجده يرفع مقام هذا الكاتب اأو ذاك بمقدار 
لم  ال��ذي  بالمبدع  ت�شفه  اأن  ال��ج��وخ«. يجب  »م�شح 
يكن له كفوؤاً اأحد، واأن تبحث عن مكانة المكان في 
�شعره، لأنه بكل اأ�شف... مدير الدائرة الثقافية في 
غزا  عّمان،  العا�شمة  في  كبرى  خدماتية  موؤ�ش�شة 
قليلة  بكلمات  منثوراً  �شعراً  ويكتب  ال�شيب،  راأ���ش��ه 
في �شفحات كثيرة العدد، فيما تكفي تكلفة الغاف 
ال����ورق لن�شر ثاثة  ون��وع��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ر���ش��وم 

دواوين �شعرية ل�شعراء �شباب.
خذ مثًا »بيت ال�شعر الأردن��ي« الذي جاء تاأ�شي�شه 
بالهمِّ  الم�شغولين  لنهج  ا���ش��ت��م��راراً  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ 
ال��ث��ق��اف��ي ف���ي ب��ع�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ل تون�س 
وال��م��غ��رب وغ��ي��ره��م��ا، ل��ك��ن ه���ذا »ال��ب��ي��ت« ل��م يكن 
ب��م��ق��ارن��ة ب�شيطة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ت��ل��ك ال��ب��ي��وت في 
بالفعاليات  ال��ق��ي��ام  ه��ن��ا  واأع���ن���ي  الأم�������ور،  اأب�����ش��ط 

وعربياً  محلياً  ت�شاهم  ال��ت��ي  الحقيقية  ال�شعرية 
وتقديم  ع��م��وم��اً،  والثقافة  ال�شعر  عجلة  دف��ع  ف��ي 
الدواوين  اإ���ش��دار  اإل��ى  و���ش��وًل  لم�شتحّقيه،  الدعم 
ي�شدر  ل��م  علمي  ح�شب  اإذ  الم�شتحّقة،  ال�شعرية 
عن »بيت ال�شعر الأردن��ي« منذ تاأ�شي�شه وحتى الآن 
غير مجموعَتين �شعريَتين! ول يكاد يطرق بابه اأو 
اأحد من ال�شعراء �شوى في المنا�شبات  يترّدد عليه 
القليلة جداً، والتي ي�شت�شيف فيها اأم�شيات لل�شعر 
النبطي اأو بع�س ال�شيوف الم�شاركين في فعاليات 
روؤى  اأو  م�شبق  تخطيط  دون  ك��ّل��ه  وذل���ك  محّلية، 
اإقالة مديره ال�شاعر  اإلى  وا�شحة المعالم، و�شوًل 
حبيب الزيودي من من�شبه اأخيراً بعد ارتفاع عدد 

ال�شكاوى التي تعّر�س لها.
وفي النثر وال�شعر وما يدور بينهما من مدٍّ وجزر، 
انية  اأذكر �شديقاً لي حظي بن�شر دورّي في مجلة عمَّ
�شهرية ت�شدر لدى موؤ�ش�شة خدماتية كبرى، وحين 
فيها  ين�شر  التي  المجلة  تلك  تاآلفه مع  �شاألته عن 
ال�شحري  مفتاحه  اإن  ق��ال  دوري،  ب�شكل  اإب��داع��ات��ه 
ه��و »ت��زب��ي��ط« ع��اق��ت��ه م��ع اب���ن رئ��ي�����س التحرير! 
وراء حجب  الدافع من  ما  اأت�شاءل م�شتغرباً:  وهنا 
انية عن  العمَّ المجلة  هذه  في  الثقافية  ال�شفحات 
م�شراَعيها  على  فتحها  مقابل  المحّلي،  ال��م��ب��دع 
العربية؟  الدول  و�شعراء من مختلف  وكّتاب  لنّقاد 
المنحى،  قومية  المحّلية  المجّلة  هذه  كانت  ربما 

رغم اأنها ت�شدر عن موؤ�ش�شة خدماتية حكومية!

مهند ال�شبتي: من�ّشق الزهور الأهوج!

م��ا زال���ت ع��ال��ق��ًة ف��ي ذه��ن��ي ح��ادث��ة ال���دي���وان الأول 
لمجموعة »اأقام« الثقافية، وهي مجموعٌة �شاهمُت 
مع عدد من الأدباء ال�شباب في تاأ�شي�شها العام 2005، 
حين تقّدمنا اإلى وزارة الثقافة بمخطوطة ديواننا 
اأول  النا�س...  »�شفر  عنوان  تحت  الأول  الم�شترك 
البوح«، ووافقت الوزارة م�شكورًة على دعم طباعته 
النقاط،  ببع�س  الل���ت���زام  ���ش��ري��ط��ة  ك���ام���ًا،  دع��م��اً 
والتي - بعد مراجعتنا لها اأكثر من مّرة - لم نجد 
فورة  ذل��ك  اإل���ى  تدفعنا  ج��زئ��ي��اً،  قبولها  ف��ي  �شيراً 
وق��ت ممكن  اأق���رب  ف��ي  ال��دي��وان  ل�شدور  الحما�شة 
في  وردت  مهّمة  نقطة  با�شتثناء  تاأخير،  اأي  ودون 
كتاب الموافقة تتعّلق ب�شرورة التزامنا بالتعديات 
التي اأو�شى بها الرقيب! وهنا مربط الفر�س، اإذ اأن 
التعديات الم�شار اإليها، ما هي اإل عمليات تقليب 
في تربة الديوان، ل بهدف تهويتها وتعري�شها اإلى 
البع�س،  ببع�شها  بل بهدف خلطها  ال�شم�س،  اأ�شعة 
اإلى درجة ل يمكن معها تمييز ذّرة تراب عن اأخرى، 
لة نوٌع من فر�س الأبّوة والو�شاية  وهي في المح�شّ
ال�شعرية على مجموعة من ال�شعراء ال�شباب حديثي 
ال�شعري  ال�شوت  ارتفاع  بمقيا�س  والتكوين  الن�شاأة 

على ال�شاحة المحّلية، ل بمقيا�س الزمن.
الرقيب  ذل��ك  ل��دى  وال��ذوق��ي  الفّني  المبّرر  ما هو 
تغيير  وراء  الأه���وج(  ال��زه��ور  ق  ُمن�شِّ )اأو  الح�شيف 
اإحدى  ف��ي   - ح�����ش��راً  ل  تمثيًا   - ال��ت��ال��ي  ال�شطر 
على  »خ����اٌف  ال���دي���وان:  ت�شّمنها  ال��ت��ي  ق�����ش��ائ��دي 

�شطر فكرة« اإلى »خاف على ا�شم زهرة«؟
األ يعلم اأنني ل اأكتب ق�شيدة عن الحدائق العامة؟ 
األم يدرك اأن ثمة هّوة عميقة وفارقاً �شا�شعاً بين ما 

اأردت قوله وما قام هو بتحريفه؟
هذه الحادثة دفعتنا اإلى الإعان ب�شوت واحد عن 
ت�شويه تطاول  التام لأي عملية  وا�شتنكارنا  رف�شنا 
���ش��ك��ًا وم�����ش��م��ون��اً، مهما كان   ال���دي���وان،  ن�����ش��و���س 
يتاأّخر  ف��اأْن  اإليها،  والدافع  الكامن  خلفها  المبّرر  
مّرة  األ��ف  اأف�شل  اآخ��ر،  اإ�شعار  الديوان حتى  �شدور 

من �شدوره م�شّوهاً تحت ظال �شيف الرقيب.

��ُب��ِك كما لم  اأُرتِّ
اأرْد

�شم�شاً  اأُعليِك 
لأقطفِك

مثقلًة بثماِر ال�شغف
باقاُت �شدرِك بيدّي 

لتنك�شر مراآة اللغِة
واأرق�����������س ل���ع���زف���ِك في 

�شمِت نواحها
����ش���ع���رك ج�������ش���ري اإل�����ى 

الم�شاء
ب�شظايا  لِك  يكحِّ والليُل 
ال���ن���ج���وم ل��ت��ن��ي��ري رك���َن 

المقهى
ب�شفافيِة  وت��ك��ت��ب��ي��ن��ي 

اللوِن
حبرِك بحري

لكاٍم  فا�شلٌة  اأن���ِت  كما 
عابٍر

نوار�ُس العتمِة
كموجٍة تغت�شليَن بزبدي 

الأبي�ِس
ال�شباح  ق���ب���ل���ة  واأن����������ِت 

لقهوتي
ورائ����������ح����������ة ال����ح����ل����ي����ب 

لأر�شعِك
د�����ش����ُم  ي�������ش���ب���ع���ن���ي  ول 

المعنى
لأتعّثر  غ��اي��ت��ي  ث���غ���رِك 

بالرغبِة
الزهِر  اغ��ت�����ش��اُل  ال��ك��اأ���ُس 

باأحمر �شفاهِك
ال���ح���ب���ُق على  وع����ط����رِك 

�شقيفِة الريِف 
عبارتي  دي������ك  �����ش����ي����اِح 

ل�شباحِك 
كي ي�شتغرق في النوِم

اأ�شبعِك حّد الجوع

نجمٌة
لهذا الليِل

نُه عيناك ِ بالكحل تلوِّ
وب�����اأق�����م�����اٍر ت�����ع�����ّرت من 

حذرها 
دورانها  غ��واي��َة  ت��م��ار���س 

المحوريِّ

جاذبيُة الخ�شِر
لخيال  اأن���ام���ل���ي  ع������زُف 

ظّلك

ا�شتقالتي من ال�شوء
لأقبَع في خفاِء رغباتِك

ال�شموع 
احتراُق ما لم اأقْلُه 

تّفاحاٌت لَنَهِم جائعِك
�شراهٌة 

لزوُم اللقاِء
بعد منت�شفه

اأ�شبُعِك حّد الجوِع 
لأبداأك

كاأّول ُقبلة

اأقود الغواَة بِك 

�شاأثمل الليلة 
حّتى تفرغ كاأ�شي 

اأو يغادرني هذا القلب
كي ي�شير فرا�شة 

لقنديل وجهها
هذه الليلة

اأحترق 
اأموت

اأقول للعا�شقين جميعاً

قوا  »ل ت�شدِّ
اإل ما تراه اأعينكم

قوا  ل ت�شدِّ
هذا الفراغ العظيم«

***
اأكتبِك 

الق�شيدة اليتيمة
لأقود الغواَة بِك

***
ا����ش���رب���ي���ن���ي ف�����ي ك����اأ�����س 

ع�شقِك الليلة 
في  ن�������زوًل  ���ل  اأت���م���هَّ اأن 

حلقِك 
��ب اأك��ث��ر بهذا  ك��ي اأت��ط��يَّ

الريق الندّي

اأنِت واأنا فقط 
***

هذه الليلة 
لنا اّت�شاع العمر 

ف�شاء الكلمات الممنوعة 
من ال�شرف 

ال��ك��ل��م��ات ال���خ���ال���دة في 
ق��ام��و���س ارت��ع��ا���ش��ي عند 

�شدرِك 

بتنّف�شِك  ان���ت���ع���ا����ش���ي 
الدافئ

***
اأدخُل في هذا النََّف�س 

اأدخل في الروح 
ال���ك���اأ����س ت���اأخ���ذن���ي اإل����ى 
متاهاِت كونِك المحترق 

بح�شوري البارد
ال� يتقّطر  اأيتها الماك 

ع�شًا 
اأو خمراً

***
هو دفٌق 
ِك في�شُ

يا �شّيدة العيِد
***

ها اأنا اأ�شيُع 
اأغيُب فيِك 

اأ�شيُر �شماوياً وندياً 
اأ�شبهِك �شّيدة خلقي 
اأيتها ال�شماء النارية 

اأم������ط������ري������ن������ي ل����ه����ب����ِك 
المبارك 

ع���ن���دي األ������ف ���ش��ب��ب كي 
اأ�شقط فيِك 

بحاجتي  اأع���ت���رف  ول����ن 
اإليِك وارتطامي ب�شورِك 

وموتي عند رفعتِك 
وعظمتِك

وجبروتِك 
اأي����ت����ه����ا ال���������ش����م����اُء واأن������ا 

الأر�شّي
اأعلو اإلى زرقتِك 

اأيتها البي�شاء 
اأتلّونِك 

اأع����ط����ي����ِك ب���ي���ا����س ه���ذا 
القلب

�شار اأحمَر 
كنبيذ كاأ�شي 

اأو حمرِة �شفَتيِك
ا�شتعال عينّي 

اأ�����ش����رب����ِك  اأن  ب����رغ����ب����ِة 
اللحظَة

كخمٍر �شماوية
اأو

هو احتراُق اأنفا�شي 
عنَد بيا�ِس �شدرِك

المباركة  ال�شفحة  هذه 
التي لم يلّوثها حبٌر 

ولم يم�ش�شها ب�شٌر 
اإل 

هذا الحرف.

�سامح كعو�ش
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قبل عامين، قلُت: قيل في و�شف بلدي 
�شاعراً«.  حجر  ك��ل  تحت  »تجد  اليمن 
العك�س:  اكت�شفنا  اأن  نلبث  لم  اأننا  بيد 

ففي بلدي تجد فوق كل �شاعر حجراً.
الثاني  �شنعاء  »ملتقى  انعقد   2006 اإب��ري��ل  ف��ي 
الملتقى،  ف��ي  ���ش��ارك  ال��ع��رب«.  ال�شباب  لل�شعراء 
�شاعراً   360 قرابة  البيانية،  الإحداثيات  بح�شب 
الملتقى  اأن  وبرغم  اليمن.  من  اأخما�شهم  اأربعة 
اأن ما  اإل  الأ�شا�س، للن�س الجديد  كان معّداً، في 
حدث لم يكن جديداً، كما اأن الن�س ذاته لم يكن 
مطابقاً لل�شروط التي اأ�ّش�شت فكرة الملتقى. قيل 
ن به اأن �شبب هذا الختراق هو  اآنئذ: من المتكهَّ
اً، من تلك التي ل تتواءم  اأن ما يربو على 20 ن�شّ
وفكرة تنظيم هذا الملتقى، كانت في مديح حار�س 
اليمني،  الثقافة  وزي��ر  العربية،  واللغة  الثقافة 

الذي لم يعد كذلك منذ غادر الوزارة!
التي  النثر،  ق�شيدة  ح�شرت  ال�شاعات،  تلك  ف��ي 
والجماهيرية  النقدية  الحماية  اإلى  ب�شّدة  تفتقر 
من  وم��ع��روف��ة  قليلة  مجموعة  عبر  ال��ي��م��ن،  ف��ي 

ال��ي��م��ن؛ ل يتجاوز  ال�����ش��ب��اب ف��ي  ال�����ش��ع��راء 
المنتخب  كابتن  ع��م��َر  ���ش��ّن��اً  اأك��ب��ره��م  ع��م��ُر 
له  ع��اق��ة  ل  التعليق  ه��ذا  الأول.  اليمني 
ترّبع  منها  وبالجوار  البّتة.  ال��ظ��ّل،  بخّفة 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة مريديه.  ال��ع��م��ودي  ال��ن�����س 
ف��ق��د ح���دث اأم����ٌر م��ه��وٌل، ب��ال��ف��ع��ل، ذل���ك اأن 
هذا الن�س العمودي قّدم لنف�شه من خال 
»جليلة«  ع��م��ودي��ة  ق�����ش��ي��دة   20 م���ن  اأك���ث���ر 
معالي  الملتقى،  فكرة  �شاحب  مديح  ف��ي 
اأقول: »مهول«، حين يتعّلق الأمر  الوزير! 
بحديثنا عن الن�س الجديد وما يمّثله من 
�شداً  ل مركزية،  ونظرية  ثقافية  تعالقات 
وبما  ال�شيا�شية،  والأح��ادي��ة  للبطريركية 
تكون  لأن  تكفي  ك��م��ون  ط��اق��ة  م��ن  ُيبطنه 
فعله  ما  وال�شيرورة.  للتحّول  دائماً  وق��وداً 
بمكانته  احتفظ  اأن���ه  ه��و  ال��ع��م��ودي  الن�س 
النعمة،  ول��ّي  بف�شائل  التب�شير  خ��ال  من 
هوؤلء  ر  ُي�شدِّ األ  بمقدوره  يكون  لن  ال��ذي 
مرتبة:  ف��ي  الآن  اأ�شبحوا  فقد  ال�شعراء، 

زينة معالي الوزير.
العربي،  الثالث  العالم  وكما هو الحال في 

يحدُث ال�شعر في اليمن. فاإذا كّنا تمرك�شنا 
اليمني  الناقد  يقول  كما  عرباً،  و�شفنا  في 

ع��م��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ف��ف��ي ال��ي��م��ن: ت�����ش��ّك��ل النظام 
الحّد  ي�شل  ���ش��رف��ة،  قبلّية  اأ���ش�����س  على  ال�شعري 
اأن  ال��ت��ي يمكن  ال��درج��ة  اإل���ى  بينها  ب��ال��م��واج��ه��ات 
ت��ج��ع��ل م��ن��ه م�����ش��ك��ًا ق���ان���ون���ي���اً؛ ك��م��ا ح����دث منذ 
والجماعة  اليمني«  ال�شعر  »بيت  رئي�س  مع  اأ�شهر 
اإنتلجن�شيا  ث��ّم��ة  ال��واق��ع،  ف��ي  ال��م��ارق��ة.  ال�شعرية 
يحدُث  م��ا  م��ع  التفاعل  و�شريعة  �شّفافة  يمنية 
الإنتلجن�شيا  هذه  اإل��ى  الإ�شارة  يمكن  العالم.  في 
خال  م��ن  ال��م��ت��ق��ّدم��ة،  ال�شيا�شية  ال��م��وج��ة  ف��ي 
والقومي  المارك�شي  الي�شار  وفعاليات  اأطروحات 
والي�شار الإ�شامي اليمني، تكّتل اللقاء الم�شترك. 
كما تتجّلى عبر ت�شكيات اإبداعية ونقدية حديثة، 
ميكرو نخبة، تعوم في بحيرة جبلية هائلة، قوامها 
تقّدمه  بما  بالمطلق  تعنى  ل  ن�شمة،  مليون   22
الإبداعي،  ال�شعيد  على  المجهرية  النخبة  هذه 
اأ�شراب الدعاة  ال�شعري. بينما ل تزال  خ�شو�شاً: 
بح�شبانهم  اإليهم  ت�شير  والمتطّوعين  الر�شميين 
اأ�شير هنا  والثقافي.  الح�شاري  ال�شتاب  طليعة 
اإلى خ�شارة �شحيفة »ال�شحوة«، المركزية التابعة 
ل� »ح��زب الإ���ش��اح الإ���ش��ام��ي«، وه��ذا على �شبيل 
المثال وح�شب، لرئي�س تحريرها الذي يعّد واحداً 
اإثر  اليمن، على  ال�شحافة في  اأهم محترفي  من 

الُعمري.  نجاء  والقا�شة  لل�شاعرة  ق�شيدة  ن�شر 
حدث هذا في الأعوام القليلة الما�شية.

ال���ح���داث���ي النظري  ال��م��ن��ج��ز  ف���ي م��واج��ه��ة ه����ذا 
الدوؤوبة،  اأ�شاليبه  فار�شاً  التاريخ  يقف  الذهني، 
اإهماله:  ي��م��ك��ن  اأ���ش��ا���س ج��غ��راف��ي ل  اإل���ى  ���ش��ان��داً 
الباد،  جغرافيا  من   %70 اليمني  الريف  ي�شّكل 
التنمية،  بدللت الريف ال�شادمة في بلد بطيء 
قادرة  غير  ماركنتنالية   - ع�شكرية  نخب  تديره 
اأن تبّرر  اأو تلبية حاجة يمكن  على تقديم خدمة 
وجودها في ال�شّدة. اإن ذلك لن يعني اأقل من هذا 
ال��ظ��ام، ل ي�شله  ال��واق��ع: يغرق ه��ذا الريف في 
الإنترنت، ول ال�شحف والمجات. كما لي�س من 
الممكن اأن نتحّدث عن دور ن�شر في هذه الجغرافيا 
المّيتة. هذا هو الهام�س الأكبر عربياً، اإذا جاز لي 
اأن اأخّمن. وفي هذا الهام�س يتحّرك �شعر ف�شيح 
بطريقة كا�شيكية لطالما ك�شفت الم�شادفة عن 
يحدث  كما  بديعة.  فّنية  ممكنات  على  احتوائها 
اأحياناً اأن ت�شتطيع هذه الجغرافيا المّيتة التعبير 
عاّمي  �شعر  خ��ال  م��ن  الإب��داع��ي��ة  ممكناتها  ع��ن 

الحال  ه��و  كما  التكثيف،  �شديد  الفيو�س،  عالي 
ريف مدينة  ب��رداد، في  اأحمد  ال�شاعر محمد  مع 
تعّز. ذلك الذي �شينتهي اأجله ال�شعري بموت اآخر 

الم�شّنين من حفظة �شعره.
بمقدوري القول اإن الحديث عن النظام ال�شعري 
اإلى قراءة الفنجان،  في اليمن قد ُيلجئ �شاحبه 
 - الجتماعي  الهام�س  ذل��ك  ياأخذ  اأن  ق��ّرر  ما  اإذا 
�شتفر�شه  بما  الُح�شبان،  في  المهول  الجغرافي 
ق�����ش��وة ال��ت�����ش��خ��ي�����س، اأي�������ش���اً، م���ن ذه����ول دلل���ي: 

مجتمع خارج التدوين.
بعيداً عن ق�شوة الجغرافيا، وغياب الدولة. حتى 
في ذلك ال�30% من اليمن، حيُث يعي�س اليمنّيون 
في مدنية جزئية ُي�شك في قدرتها على ال�شتمرار 
في الم�شتقبل، كما في �شمودها اأمام زحف الريف 
ال���ك���اأ وال���م���رع���ى. ف���ي ه���ذه المدنية  ع���ن  ب��ح��ث��اً 
اأقنومين مهولين:  بين  ال�شعراء  يعي�س  ال�شّيقة، 
من  جماعة  نجحت  فقد  و»ال��دك��ت��ور«.  »ال��ف��ن��دم« 
ت�شمية  وه����ي  »ال���ف���ن���دم«،  واخ��ت��ط��ف��ت  ال�����ش��ع��راء 
اختطفت  وعليه  اليمني.  للرئي�س  مجازية  غير 
اإقامة  ذل��ك  ف��ي  بما  با�شمه،  الإب��داع��ي��ة  الفاعلية 
خارجية.  م�شاركات  حتى  اأو  وملتقيات،  اأن�شطة 
علّواً في عملية الختطاف، حتى الامعقول، حيث 

نجحت جماعة »الفندم« في ال�شيطرة على اتحاد 
منحهم  ال��ذي  الن�شر  اليمنيين.  والكّتاب  الأدب��اء 
في  م��ّرة  لأول  »الفندم«  ي��َدي  بين  المثول  �شرف 
تاريخ التحاد. ُكتب في ما تلى هذا الن�شر الفائق 
اأن »الفندم« �شرف قطعة اأر�س لكل اأفراد الفريق 
اأر�س من جغرافيا  اأعني: قطعة  الر�شمي الفائز، 
مّيتة على اأكثر من �شعيد. ونزوًل في ال�شراديب، 
حيث قالت اأحدث التفريغات الإعامية اإن جماعة 
»الفندم« عقدت لقاءات �شّرية بمعّية قيادات اأمنية 
في  المعار�شة  ال�شخ�شيات  من  الخا�س  لهدف 
فروع التحاد، وتحديداً: فرع عدن. حيث تعتقد 
الثقافية  ب��م��ن��اب��ره��ا  م�����ش��ن��ودة  الأم��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات 
ع�شوية  عاقة  ثمة  اأن  »الفندمية«  والإب��داع��ي��ة 
واإيحائية بين مثقفي عدن، ذوي المنزع الي�شاري 
وظاهرة  ه��ن��اك،  الت��ح��اد  ف��رع  على  الم�شيطرين 
الذي  ال�شلمي  الجنوبي  بالحراك  ُيعرف  ب��ات  ما 
تمّثل مدينة عدن مركزيته الذهنية والوجدانية 

والتاريخية.
لل�شعر  الرئي�س  تاأتي جائزة  �شبق،  اإلى ما  م�شافاً 
لتحتكرها نخبة م�شتحكمة، تقوم بتوزيعها 
الأخير  في  ت�شتهدف  وتاآلفات  وع��ود  عبر 
���ش��رب ج��م��اع��ة »ال��دك��ت��ور« )ع��ب��د العزيز 
حقيقة  ال��م��ّرة  ه��ذه  لنتجاهل  ال��م��ق��ال��ح(. 
الأ���ش��ا���س م�شت�شار  ف��ي  ه��و  »ال��دك��ت��ور«  اأن 
كعادته  الأخ���ي���ر  واأن  ل���»ال��ف��ن��دم«،  ث��ق��اف��ّي 
بل  عنهم،  المعلن  بم�شت�شاريه  يلتقي  ل 
في  »الدكتور«  خ�شوم  من  الإ�شارة  يطلب 
ل  ال�����ش��وؤون  ه��ذه  واأن  الثقافية،  ال�����ش��وؤون 
كالكبريت  اإل  »الفندم«  اأوراق  في  تح�شر 
للمت�شّوف  ال��ت��ق��دي��ر  ف��ائ��ق  م��ع  الأح���م���ر، 
�شاحب  علوان  بن  اأحمد  الأعظم  اليمني 
اأي�شاً  ب��ع��ي��داً  »ال��ك��ب��ري��ت الأح���م���ر«.  ك��ت��اب 
عن جماعة »الدكتور« التي جرى تفتيتها 
اإل���ى ج��م��اع��ات اأ���ش��غ��ر، ك��ان اآخ��ره��ا خروج 
الناقد  يراأ�شه  الذي  اليمني«  ال�شعر  »بيت 
المقالح،  عباءة  من  الكب�شي  ال�شام  عبد 
ومهاجمته بطريقة اأربكت المهتّمين، بعد 
ترّبح غير  معقوًل عبر  اأن ح�شد ح�شوراً 
الظّنية  التميمة  »الدكتور«،  با�شم  م�شروع 
�شخ�شيات  ت��ك��ري��م  خ���ال  وم���ن  ل��ل��ن��ج��اح، 
اأّي����اً منها  ُي�����ش��ك ف��ي اأن  اإداري�����ة وح��ك��وم��ي��ة 
ق��د ق����راأ ق�����ش��ي��دة ���ش��ع��ري��ة م��ن��ذ ت��خ��ّرج��ه من 
الثانوية  ع��ل��ى  يح�شلوا  ل��م  وبع�شهم  ال��ث��ان��وي��ة، 
ك��ون��ه��م ي��ن��ت��م��ون اإل����ى ن��ظ��ام ق��ب��ل��ي م����واٍز لقواعد 
المدنّية، لكنه يديرها في الأخير ب�شبب هبوطهم 
لعبة  في  العليا  الإداري���ة  المكاتب  على  المفاجئ 

توازنات اأعقد من اأ�شعب لعبة »�شو دو كو«.
بعيداً عن هذا كّله، تحاول الجماعة ال�شعرية في 
اليمن تجاوز هذه التعقيدات، لكن يبدو اأنها تجد 
الثقافي  م��وروث��ه��ا  اج��ت��رار  اإل���ى  م�شطرة  نف�شها 
واإدراج�������ه ف���ي م��ي��ك��ان��زم��ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ����ر 
للثقافة  طبقاً  ي�شبح،  م��ا  ع���ادة  ال���ذي  المختلف 
»خياًل  اأن  �شتجد  هكذا  �شر�شاً.  خ�شماً  اليمنية، 
يمنّية  �شعرية  اأن��ط��ول��وج��ي��ا  ه��ي  ال��ي��اب�����ش��ة«  يبلل 
اإلى  تحّول  )ال��ذي  ومن�ّشقها  معّدها  ر  ق��رَّ حديثة 
التفعيلة  ق�شيدة  ا�شتثناء  الأج���د(   الن�س  كتابة 
الأنطولوجيا  فانح�شرت  العمودية،  والق�شيدة 
في مجموعة من ال�شعراء يعرف كل واحد منهم 
اإذاً،  ك��ان،  هكذا  الأنطولوجيا!  حوتهم  من  جميع 

التداوي: بالتي كانت هي الداُء!
ال�����ش��اع��ر في  ه���ذه م��ج��ّرد ق�شا�شة ���ش��غ��ي��رة ع��ن 
ال�شفحة:  راأ���س  في  قلُت  كما  ال��ذي  ذل��ك  اليمن، 
ينام فوق راأ�شه حجٌر، ويحّده »الفندم« و »الدكتور« 

من كل جانب.

مروان الغفوري

عبد العزيز المقالح، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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كثيروَن  ����وَن  اأ�����ش����ح����راويُّ
م��ث��ل��ي وق��ف��وا ع��ل��ى �شاطئ 
البحر الأبي�س المتو�شط؟ 
على  وقفن  مثلِك  كثيرات  اٌت  اأبحريَّ
تخوم ج�شدي. يا ج�شدي، ويا ج�شدِك، 
والغرائز،  ال��ه��رم��ون��ات  اأج�����ش��اد  ي���ا 
اأج�������ش���اد ال�����ن�����زوات، ل�����ش��ن��ا �شوى  ي���ا 
اأخرى.  ���ش��الٍت  �شْت  تقمَّ ���ش��الت 
اإن كانت �شالًة اأنجبْت �شالًة، فَمن 
اأنجب ال�شالَة الأولى، ومن قال اإن 
ولْم  �شالًة  ك��ان��ت  الأول���ى  ال�شالة 
اأدنى  اأو �شيئاً  اآخر. عدماً،  تكن �شيئاً 
العدم؟ وما هو  العدم، وما هذا  من 
اإل ع���دُم العدم؟  ال��ع��دم  الأدن����ى م��ن 
وك��ي��ف ي��ب��ت��دئ ال���ع���دُم ب�����ش��ه��ق��ة، ثم 
كّنا من ل  اإْن  ب�شهقة؟ وم��اذا  ينتهي 

عدم ومن ل �شالة.   
اإلى عدم فلتبِك كلُّ  اإن كّنا من عدم 
عيٍن تبكي، ولتبِك كلُّ عين، واإن كّنا 
اأي  فاإلى  ع��دم،  اإل��ى  ع��دم ول�شنا  من 

�شيء ن�شير؟   
لي�س  نجهُل  وم��ا  نجهل؟  لما  اأنهلِّل 

�شوى عدم. 

اإن كنِت من عدم فَمن جعل خ�شرِك 
ب���ه���ذا ال���ق���در م���ن ال����ش���ت���دارة؟ من 
على  ليفردها  قدَميِك  اأ���ش��اب��َع  ثنَّى 
ع��ق��دة بحرّية؟  األ����ف  وم��ئ��ة  ف��ر���ش��خ 
ال���ذي  ف��م��ا  ���ش��ال��ة  م���ن  ك��ن��ت  واإن 
خّفة  اأو  الُخطا  وق��َع  لعيَنيِك  جعل 
�شُتخلقين  جيل  اأي  وف��ي  الأ�شابع؟ 
اأنا؟  مثلما  �شحراوياً  لآت��ي��ِك  ثانيًة 
ُمدناً  قلبي  ف��ي  واأح��م��ل  ���ش��ح��راوي��اً 
�شحراوياً  اآت��ي��ك  م��ج��ه��ول��ة.  ل��ب��اد 
بالقطارات وب�شركاِت النقل الداخلي. 
ب��ل��ي��راٍت قليلٍة وق��ل��ٍب ك��ث��ي��ر.    اآت��ي��ك 
اأ�������ش������ُك������ُن ف������ي ج�����م�����ه�����وري�����ة، وم����ن 

جمهوريَّتي اآتيِك   
اأحامك،  مملكة  اإل���ى  ذه��ب��ت  واأن����ِت 
وفي مملكتِك تنتظرين من يكت�شف 

�شهقتِك   
اأق�����ش��ى ال��ب��ع��ي��د، عندما  ه��ن��اك ف���ي 

تنحنيَن لجالِة ملِكِك   
اأعزُف   

الن�شيد الوطنيَّ   
واأحيِّي الَعلَم   
اأقف با�شتعداد

���دغ وذراٍع  ال�������شَّ اإل����ى  م�����ش��ن��ودة  ب��ي��ٍد 
م�شبلٍة على الَجْنب   

ال�شدر  اإل�����ى  م�����ش��م��وم��ة  ب�����ذراع  اأو 
واأخرى م�شبلة على الجنب   

اأو بقب�شٍة مر�شلٍة مثل رمح في الفراغ   
ما زلُت   

ة ذاَتها    األب�ُس بدلَة الُفتوَّ
واأدندُن األحاناً هندّية. على الطريقة 

ال�شتراكية   
ع��ل��ى اإي���ق���اع اأق�����دام ج��اك��ي�����ش��ان حين 
يرك�س مطارداً غريَمه، اأحلُّ م�شائَل 

الريا�شيات.   
اب �شعادتي    اأنا مهند�ُس خيبتي وعرَّ

اآكُل »بيتزا الف�شول الأربعة«   
اأ�شاأل  الجاز،  مو�شيقى  اإلى  م�شتمعاً 

مثَل لوي�س اآرم�شترونغ:   
»لماذا اأنا حزين واأزرق؟«   

ول اأعرف ما تفعلينه في مملكٍة   
ل يوجد فيها �شاك�شفون واحد.   

م���ا ال�����ذي ت��ف��ع��ل��ي��ن��ه ف���ي م��م��ل��ك��ة ل 
يرق�س فيها غيتار؟   

ل، ل ُتلم�س بال�شّنارة،  �شهقُتِك التحوُّ
من  ولها  َمك،  ال�شَّ ان�شياَب  لها  لكّن 
الَجلبِة ما ي�شمُّ الأُذن كاأْن يمرَّ قطاٌر 

ذاهٌب اإلى غرِب الباد،   
ث����مَّ اأج�����ري اإل����ى ج����وار ال��ق��ط��ار في 
روٍح  اأر�ٍس عراٍء، فيعبر من�شًا مثل 

خاطفة من   
قبٍر بطيء.   

ة  �شكَّ على  ع��ب��ورِه  خلف  اأق���ف له��ث��اً 
م�مل�وءة ب�ال�ح��ش�ى...  

�شاَقيِن  على  اأُوقفت  لو  التي  ُة  ال�شكَّ
ق�شيرَتين �شارت �ُشلَّماً...   

تنهاُر  �شالَم  على  ن�شيانِك  اأت�شّلق 
بلم�س اليد اأو بالنََّف�س...

لم�شافرين،  ح��اً  م��ل��وِّ م��ذع��وراً،  اأق���ف 
و�شياطين  مائكة  ب��روؤو���س  يطلُّون 

من نافذة القطار...   
ل  لفيلم  ب��ط��ًا  ��رن��ي  ُت�����ش��يِّ �شهقتِك 

نهاية له...   
ك���ّل ه���ذه ال��غ��رائ��ب��ي��ة ل ُت�����ش��ارع اأن 
ت��غ��م�����ش��ي ع��ي��ن��يَّ ب��ي��د واح�����دة، فيما 
اأن����ا ق��اب�����ٌس ع��ل��ى م���ا ت��ج��ه��ل��ي��َن علَّة 

وجوده...   
ف��ي��م��ا اأن����ت ب��ي��د و����ش���اق واّت���ك���اء على 
كوكبي توقفين دوراَن الأر�س َو،...   
اأوجه،  ال  وحمَّ حيرٍة،  نَّاع  �شَ لهاثِك 
من  للتّو  ال��خ��ارج  ال��م��اء  �شخونة  ل��ه 

بئٍر في مزرعِة ع�شٍب ل اأملُكها،   
بده�شِة  ال��م��م��ت��ل��ئ��ة  ده�����ش��ت��ي  اأ����ش���األ 

اآخرين عن لغتي   
ول��غ��ت��ي ل��ي�����ش��ت ل���ي، ه��ي اأي�����ش��اً لغُة 
لغتي  ال����ع����دم.  ل��غ��ة  اأو  ال�������ش���الت، 
الموتى  قاله  وم��ا  ال��اه��ث،  الع�شب 
وما  ال��وق��ت،  قطيعَة  دخ��ول��ه��م  ق��ب��ل 
اأن���ه���ا لغتي.  ��ف��ق الآخ�������رون ع��ل��ى  ي��تَّ
في  واأع��ج��ُز  ال�شمت،  اأب��ل��ُغ في  لغتي 
الكام. لغتي كاُم الغائِب على كاِم 

الغائِب.   
كان  اإن  ال��ق��ول  م��ن  يبقى  ال���ذي  م��ا 
اآخ���ر. وم���اذا ت��ق��ول اللغة  ق���وًل على 
ع��ن ���ش��ه��ق��ة، ع��ن ���ش��اه��دة ع��ل��ى قبر، 
ت�شلها  ول  اأمياٌل  تف�شلها  عن مدن 
ال���ق���ط���ارات. م�����اذا ت���ق���ول ال��ل��غ��ة اإن 

�شارت �شوء فهم ينجب �شوَء فهم 
�شكًا من  اأراِك  رُت ج�شدِك  ك��وَّ كّلما 

الأ�شكال   
لطخًة زرقاَء على قما�ٍس اأزرَق...   

اأحدثْتها يٌد مرتبكٌة   
فترتطم  ج��داٍر  اإل��ى  اأقذفها  عجينًة 

وت�شقط...   
ُتفلتين من كلِّ قب�شة   

وتن�شلِّين من بين اأ�شابع كّل راحِة يٍد   
و، ...، اأحّب جميَع �شفاتِك   

ل�شاُنك...   
كان�شُة األغام،   

ارُة جليد،    وك�شَّ
ع��ل��ى ج��ان��ب��يَّ ف����راٌغ، وال��ل��ع��اب و�شَل 

  ... ركبتيَّ
تنبتاِن مثل الطحالب على  وعيناِك 

رطوبِة روحي   

قلِت،   
ٌل    وما لم تقولي: قوٌل َف�شْ

حيث،   
فُة  ومجفِّ اأق������اٍم  راف���ع���ُة  ���ش��ه��ق��ت��ِك 

حٍف �شُ
واأكثر...   

ل اأريد تمثيلَك،   
اأريُد  ول  بالكتابِة،  ُتمثَّل  ل  �شهقتِك 

�شناعة �شورٍة،   
اأريدك  

دي قدَح البيرة،    تبرِّ
ي رقاَب الع�شافير الثاثة  واأْن تحزِّ

والع�شرين في �شدري،   
لي لجوئي اإلى جن�شّية،    واأن تحوِّ

الع�شوائية  روح������ي  ت��غ�����ش��ل��ي  واأن 
بالمو�شيقى،   

اأزّقتها  في  الأُك��وردي��ون  تعزفي  واأن 
الجانبية   

جة  لي ُطُرقي المتعرِّ اأريدِك اأن تحوِّ
اإلى دوائَر،   

قائمٍة  م���ث���ّل���ث���اٍت  اإل������ى  واأح�����ام�����ي 
وحاجبيَّ اإلى خّط م�شتقيم...   

اأريد اأن اأكتب ق�شيدًة عنك ت�شبهك، 
وكلُّ حرٍف فيها مثل م�شاٍم في جلدك   
الم�شافتان الناق�شتان في حاجَبيِك 
تر�شمينه،  كنت  وم��ا  ع��ال��م��ي،  ��ُة  ت��ت��مَّ
وذات  ال��ي��م��ي��ِن،  ذات  جبينك،  اأ���ش��ف��َل 

ال�شمال، بقلٍم اأ�شوَد، زيادٌة.   
ُد    مجرَّ
زيادٍة   

بركة  في  �شمكٌة  واأن��ا  �شيَّاٌد  �شهقتِك 
ب    الرَّ

من  ي�شعُّ  والجنوُب  غربيٌَّة،  �شهقتِك 
خا�شرتي التي ما اإن كنِت تنه�شينها 

حّتى تنهار الأحام،   
 خا�شرتي ملكِك، األي�شت ما اكت�شفِت 
اأ�شلك  واأن��ا  طريقاً،  ع�ّشاقك  ي�شلُك 
اآخَر، واأنِت ت�شلكين ثالثاً وتم�شين...

ف���ي ح�����ارات، وطرقات  ����ش���وارع،  ف���ي 
القاع،  اأ�شواِر  جنب  من  منعرجات، 
م��ن ج����وار ال��م��ق��اب��ر، روح����ك توقف 

البا�س، وتاأتي...  
���اأ لي  ل���م ت������اأِت روح�������ِك، واإن����م����ا ت���ه���يَّ
النجم  م��ن ج��ه��ة  ت��������اأت��ي.  اأن روح�������اً 
هوى  قريباً  نجماً  اأن  حّتى  البعيد. 
حين »د�ش�شت قلباً ب�شحن الفاكهة«. 
ت نجماً جديداً  اأن يداً خفّية د�شَّ ثّم 
تنق�ُس  ف��ا  الناق�س.  النجم  مكان 

ال�شماء من اأثقالها   
ج�شُدك اأفلَت من عقاله، والمركباُت 
تحت  النتظار،  ك��راج��ات  من  تخرج 
اأبي�ُس  تجل�شين...  الإ�شمنت  مظّلة 
اأزرُق  اأو  اأزرق.  وم�����داَي  ��ِك  ق��م��ي�����شُ
ب��ن��ط��اُل��ِك وم�����داَي اأب���ي�������ُس. م���ن ثّم 

اأ�شوُد ج�شدي وقلبِك اأ�شود   
مرحى للنظام، نعم يا فو�شى،   

الكائنات التي �شعدت كّلها تحجُّ اإليِك،   
اأنا الغرائبيُّ في غرائبّيته، واأنا �شمُت 
واأنا  ب�شهقتِك،  م�شدوماً  الغرائبّي 
والغريُب  عنِك  والغريُب  الغرائبّية 
فيك، األم�ُس بيدي ال�شيطان في�شير 
ماكاً، وما األم�شه ي�شير ذهباً. وكّل 
�شيء كما ينبغي له اأن يكون... تركُت 

في قلبي خرقاً، ليمرَّ ال�شهم الجديد   
بالطائرات،  ال��م��وَت  ت�شتح�شريَن 
والأمواُت في اأر�شّيتهم، ل يتنّف�شون 

الهواَء البارَد على ال�شطاآن   
الأم�������واُت ب���ا اأم�����ل، ول�����ش��ُت اأه�����ادُن 

الموتى اإل لأقتلهم،   
حللُت  وقد  الموت،  من  خائفاً  ل�شُت 

مع�شلَة الموِت بمع�شلِة الحياِة:   
ي��م��وت��ون وم��ن يموتوَن  الأم�����واُت ل 

لي�شوا اأمواتاً   
يا غريمي، ...،   

وغريَم �شكلي ولوني   
�شاأ�شتهي عيَنيَك، واأ�شامح ُخطاك،   

والطريَق التي جئَت منها ُمنهكاً   
وتحَت  طماأنينًة،  �شلعَك  ف��وق  �شع 

   ... �شلعَك اأُخرى، وا�شتنْد اإليَّ
اأنا من راأيُت بعيَنيَك   

وتعثَّرُت مثلَك، وكنُت اأجمُع »ياء« مع 
و»األفاً«  قبلها،  »األ��ف��اً«  لأ�شقط  »راء« 
واأ�شنُع  ال��ح��روَف،  اأف���ّك  ث��ّم  بعدها، 
ومغاليَق  لأب��������واٍب،  م��ف��ات��ي��َح  م��ن��ه��ا 
لأخرى، وكنُت اأجمع الحروف ثانيًة، 

واأبعثرها على خيالتي، ثم األّمها   
لم اأ�شتطع حملِك حين اأردُت طرحِك 

على و�شائد ال�شوك،   
عدُت  م��ا  ن��دب��ًة،  ل��ك  خلَّف  �شقوطِك 

اأذكُر في اأّي �شاق:   
ترياُق  اليمنى  لأّن  اليمنى،  لي�شت 
الي�شرى  ول��ي�����ش��ت  الأر�������س،  ج����روح 

لأن��ه��ا ِم�ْشَنُد الكون،   
ُم�شلِّماً بخطاأ لم اأرتكبه،   

اأقول:   
قلبي النُّدبة الناب�شُة...   

... بِك.   
اأعلى  �شهقتِك الخوخُة الوحيدة في 
التي  الم�شم�س  ���ش��ج��رِة  م��ن  غ�شن 

يهزُّ اأغ�شاَنها الماء   
�شهقتِك ا�شمك...   

ل، معناُه في ل معناُه،    ا�شمِك ل ُيوؤوَّ
لمن، ...، كلُّ هذا ال�شاي الأخ�شر،   

ماذا، ...، تقلبيَن الفناجين،  
ل��ك��ام��ِك رغ���وة ال��ق��ه��وة ال��ت��ي م��ا اإن 
ال�شاحرة،  دور  تلعبيَن  ح��ّت��ى  ت��ف��رغ 
تحطيم  ي���ري���د  م�����ش��خ  دوَر  واأل����ع����ب 

الأرقام القيا�شية للُقَبل   
التاأويُل اإلغاُء الحقيقِة

والأ�شابع،  بال�شفاه  الحقيقَة  اأعرف 
ومن لوِن �شعرِك المبهِم   

ومن لوِن جلدِك   
الكلمة  ي���ه���زُّ  ال�����ذي  ح���ي���ادك  وم����ن 

ال�شاحكة ويطعن الطير   
البحُر بعيٌد...

ال�شم�س،  اأع��م��ت��ُه  ع�شفوٍر  مثل  واأن���ا 
اأ�شافر اإليِك   

 ممتنَّاً لرتدائِك الأزرَق والبنف�شجيَّ 
قلُت لِك اأنِت ثاثُة اأرباِع الحياة   

وربعها المتبّقي اأي�شاً
ثّم...

رِت قتلي اإن قرَّ
واأطلقِت النار على دمي...

اأطعمي جّثتي لأّي عا�شَقين
في هذا العالم.

قي�ش م�سطفى
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اأ�سرف الخريبي

�شعد،  لفادي  بال�شكين«  الليل  »يقطع  دي��وان  ن�شو�س  في  َتعتمل 
على  وق��ادرة  رهيفة  عنا�شر  ال��غ��اوون«،  »دار  لدى  حديثاً  ال�شادر 
ك�شف الدللة وتوليدها. تعمل على محاور متعّددة تكمن اأهميتها، 
في مقدرة الن�س على الإيجاز والتكثيف في كثير من الأحيان، وفي تو�شيل 
الإن�شائية  في  ال�شقوط  دون  ال�شعري  والتحّول  الدللة.  وانتقالت  المعنى 
والخطابة. والعمل على تثبيت العن�شر المادي قاطعاً به �شوت ال�شكون في 
المعنى الح�ّشي. منذ العنوان، الذي تكمن اأهميته في اأنه ينقل المعنوي اإلى 
وانزياحاً  بنيًة،  يمتلك  اأنه  نجد  الحقيقة،  توابع  عن  بحثاً  مادي مح�شو�س، 
طرح  قد  بال�شكين«  الليل  »يقطع  فعنوان  الن�س.  بمكّونات  مرتبطاً  دللياً 
للت�شكيل  التالية  الأ�شا�شية  العتبة  بذلك  ًا  ُم�شكِّ محتملة،  عديدة  عناويَن 
ال�شعري، وُمحدثاً عاقة مركزية مع ما يليه من بنية �شعرية، تتج�ّشد في 
نف�شه،  الوقت  في  ومتداخل  ُمندمج  ب  مركَّ من  يتاألف  ال��ذي  العنوان،  هذا 
ك��ي ت�شيق  ���ش��ورة ح�ّشية دلل��ي��ة،  ف��ي  وال��م��ادي  المعنوي  بين  ال��رب��ط  حيث 
بعدها  اإل��ى  م�شيراً  ال��روؤي��ا  اأف��ق  فيحّدد  الليلية،  الم�شافة  ح��ّد  عند  ال��روؤي��ا 
الكا�شفة  المعنوية  ال��دلل��ة  اإل��ى  الحرفية،  ال��دلل��ة  م��ن  فينتقل  ال��دلل��ي. 
لوظيفة  منتج  حركّي  كفعل  والقطع  ال�شكين  وح��ّد  الليل  ح��ّد  في  ال��ح��دود 
منتجاً  تحويًا  للخطاب  ال�شعري  التوظيف  لي�شّكل  دلل��ّي.  كف�شاء  اللغة 
كان  اأن  فمنذ  للمتوّقع.  المغاير  ال�شعري  الخطاب  جانب  اإلى  هذا  لعالمه، 
من  تماماً  والم�شهد  ال�شورة  لقلب  المراآة  في  حياته  م�شاهد  ترتيب  يعيد 
»المراآة« يقول:  ال�شورة بحركة فاعلة. في ن�س  ير�شم  الأم��ام،  اإلى  الخلف 
»ولد �شيخاً من رحم اأّمه العجوز )...( حتى وجدوه نطفة تائهة في غياهب 

ال�شعري،  الن��ق��اب  اإل��ى  الحياتي،  الن��ق��اب  ال��رح��م«. م��ن ه��ذا 
من  بادئة  حوارها  في  تبدو  الن�س.  فاعلية  تتمحور 
الفّني من  البناء  ج��زء  ه��و  ه��ذا  الأم����ام.  اإل���ى  الخلف 
بناء الفكرة وقدرتها على التحّور من منطق اإلى اآخر، 

وثيمتها الخطابية وُبعدها الدللي واإعطائها ظالها 
اأ�شًا  ال��خ��ط��اب  ه���ذا  ال��ن�����س وم���ا ينتجه  ف��ي  ال���وارف���ة 

عند  يقف  بل  البداية،  من  يبداأ  ل  ُمختلف،  ت�شّور  من 
للفكرة  الجديد  القالب  دائ��ري.  �شكل  في  ويعود  النهاية 

للحياة،  مختلفة  روؤي����ا  م��م��ار���ش��ة  ع��ن  َي��ن��ت��ج  والإح�����ش��ا���س 
نوعية  بطفرات  فن�شعر  مختلف،  خطاب  وتقديم  بالطبع 
على م�شتوى الت�شكيل الب�شري والأداء اللغوي، ُمقترباً من 

الذات اإلى حّد اللت�شاق بها اأحياناً، معبِّراً عن اآليات جديدة 
في الكتابة والن�س بت�شكياته المختلفة ُمنفتحاً على عوالم 

موقع  عن  والبحث  الن�س  ك�شف  منه  ت�شتهدف  متخّيلة  عّدة 
للتلّقي،  وال��م��ح��ّرك  ال��ف��اع��ل  وج��وده��ا  ف��ي  عمقاً  اأك��ث��ر  �شعري 

ال�شعري،  اأدائ��ه��ا  ف��ي  اأب�شط  ال��دي��وان  ه��ذا  ف��ي  هنا  الن�شو�س 
المتوّقعة  ب�شاطتها  على  والحفاظ  ال��دلل��ة  اأف��ق  م��ع  اأح������ي������ان������اً، منفتحة 

في  مادية  بنية  اإلى  وتحويلها  اأخ��رى  اأحياناً  العادية  بنيتها  في  وجودها  اأو 
اأحد  وعذريتها  وده�شتها  جمالها  مع  المفردات  �شارت  لقد  معنوية.  �شور 
اإلى حركة فاعلة ت�شاهم في طرح الخبرة  الكتابة  البناء، تحّولت في  اآليات 
العمل مع فهم م�شتمّر ووا�شح لمكّونات هذه  بعنا�شرها  الإن�شانية، ت�شيء 
ال�شعري  ت�شكيلها  في  الن�س  اأج��زاء  فتترابط  المنتظمة،  الدقيقة  الخبرة 
متعادلًة مع ال�شورة ال�شعرية اأحياناً، اأو تفوقها اأحياناً اأخرى، فترى الكتابة 
تتحّرك عند حّد التوّجه بالخطاب الأدبي اإلى موقف محّدد تّتحد فيه مع 
ال�شاعرية  تقفز فوق �شورها وتتجادل معها. هذه  اأو  لغتها وموقفها منها، 
المغايرة  وال��روؤي��ا  ال��واق��ع  م�شهدية  وتج�شيد  والت�شوير  ب��الن��زي��اح  تعنى 
للعالم ب�شاعرية مختلفة عن ال�شائد والمعروف، وهو ما يمّيز ق�شائد فادي 
�شعد. ففي ق�شيدة »عاقة حب« نرى اإلى كيفية ت�شوير هذا الم�شهد الثري 
تطويع  على  هائًا  اإمكاناً  الب�شرية  مكّوناته  في  يحمل  وال��ذي  بالدللة، 
المعنوي ونقله اإلى المادي المح�شو�س. ونرى كيف تطّورت الروؤيا )النظر 
الآلة  اإلى  الأنوثة  من  الموقف  هذا  في  وتحّولت  الإن�شانية(  الم�شاعر  اإلى 
بكل ما تحمان من نقائ�س مع ا�شتخدام التقابل وتغّيرات التن�شيق، اإم�شاكاً 
للبعد الآخر وتما�ّشاً مع الذات في خفوتها الم�شتمّر واإحباطها اليومي حتى 
لكاأنها غياب داخل �شجن الذات. را�شدًة بعناية تحّولت اللحظات الإن�شانية 
وتعّدداته  المعنوي  التحّول  اآليات  على  اعتماداً  وا�شعة  ف�شاءات  با�شتخدام 
المختلفة. »كان يحّدق في اآلة اقترب منها حّد المام�شة، كانت تثيره اأدق 
)وحّتى...(  ال�شغف  تبادله  وه��ي  يقول  الخالق،  يالروعة  التفا�شيل)...( 
هذه اأطراف ع�ّشاقي ال�شابقين«. كون من العامات والعاقات التي تتحّدد 
تحمل  ال��روؤي��ا،  ديمومة  في  ومّتحدة  متجاورة  �شور  في  الكام  مواقع  فيه 
ومتازمة  متاحقة  �شعرية  �شوٌر  وال�شتقبال  الإر�شال  بين  و�شولها  ن�شق 
ابت�شامة  كانت  �شعًة.  ابت�شامته  ت��زداد  التمثال،  »يتنّهد  »تمثال«:  ن�س  مثل 
م�شوبة بالحزن. لمئات ال�شنين اأُ�شيء فهمه ولم ُي�شمح له بال�شرح«. تحريك 
لو�شول  ويمّهد  غايتها،  نحو  الفكرة  دفع  على  يعمل  الذهنية  ال�شورة  هذه 

الخطاب ال�شعري نحو توّهج فكرته في جملة الموقف الفكري، وي�شير اإلى 
التراكم  من  الهائل  الكّم  لهذا  را�شٌد  المختلفة  تحّولته  في  الخطاب  اأن 
ال�شلبية  ال�شور  على  التركيز  اإل��ى  ال��ن��زوع  مع  ال��ذات  اج��ت��رار  اإن  الب�شري. 
حيث ي�شعى الن�س اإلى تحقيق موقف �شدامّي مع الواقع في مواجهة الذات 
الحا�شمة اأحياناً. وفي اإعادة ترتيب هذا الواقع المروي عنه اأكثر من مجّرد 
ر�شده اإعاٌء للموقف الفكري، مع تتّبع المفردات والجمل وال�شور كي تبدو 
متاآلفة في وحدة ع�شوية مّت�شقة مع دللة الطرح، من�شجمة مع المفردات 
مليء  ب�شدق  نفو�شنا  اإل���ى  تت�شّلل  ك��ي  �شخب  دون  وهم�شها  م��اّدي��ت��ه��ا  ف��ي 
ت�شتلهم  المفردات  عذبة  الإيقاع  هادئة  الدللة  ثرّية  �شورة  عبر  بالنفعال 

روح الق�ّس والحكاية.
لم يعد ُممكناً ت�شوير اأو التقاط �شور والكتفاء بها قدر ما اأ�شبح من المهم 
التعامل مع الخطاب الفّني في �شوء اإمكان الت�شّكل والخلق الفّنيَّين. ومن 
هذه الحقيقة المو�شوعية الرا�شخة مع هذا الدفء الإن�شاني الذي تحمله 
الن�شو�س ل بّد من الإ�شغاء والنظر اإلى موقفه الفّني والفكري الممّيز في 
عاقة ثرية وكا�شفة لكثير من اأوجه الدللة والرتباط بالن�س. ففي ن�س 
اإحدى العامات البارزة فيه �شمن  اأن وحدة الن�س هي  »دائ��رة« مثًا نجد 
الإمكانات التي ُيتيحها الإيقاع بذلك المعنى، وهو اإيقاع خا�س متجّرد من 
ال�شوابط؛ اإيقاع خا�س بالن�س ولي�س الوزن اأو التفعيلة فهو غالباً ما يعّدد 

الم�شهد الب�شري، را�شماً حدود الن�س بعناية بالغة:
»ير�شم له كوخاً داخل بيته، ير�شم دائرة داخل كوخه. تحا�شره الدائرة، لم 
يعد يقوى على الخروج. كّلما اأراد روؤية العالم، ا�شطدم بحدودها 
لعن  دائ��م��اً.  المركز  اإل��ى  مهزوماً  ليعود  فوقها  تزحلق  المل�شاء. 
حّتى  ت�شغر  ال��دائ��رة  ظّلت  كّلها.  الهند�شية  والأ�شكال  ال��دوائ��ر 

اأم�شى نقطة ولم يعد ُيرى له اأثر«.
مع  وبناًء  وحركة  وم�شهداً  لغًة  العالم  اإل��ى  ال��روؤي��ة  تختلف  اإذ 
نوع من ال�شاعرية المغايرة في زاوية النظر الوا�شحة كثيراً، 
التي  المختلفة  وانتقاته  المادي  بتعّدد  اأحياناً،  والمبا�شرة 
بالدرجة  تعنى  الن�شو�س  ف��ه��ذه  ال��واق��ع.  م�شهدية  تعك�س 
ال�شياغة  الأولى بموقف روؤيوي م�شهدي اعتماداً على هذه 
روؤيوية  فكرية  بنا�شيَتين  مح�شو�س  هو  ما  لكل  المتحّولة 
وم�����ش��ه��دي��ة واق��ع��ي��ة ب��ك��ل م��ا ت��ح��م��ان��ه م��ن ت��ع��دي��د مادي 
اإلى  ب��ه  ت�شعيان  وف��ك��ري،  ب�شري  ه��ائ��ل  وت��راك��م  ومعنوي 
ك�شف ال��واق��ع وت��ع��ري��ت��ه ذه��ن��ي��اً وف��ك��ري��اً، اإي���غ���اًل ف��ي هذا 
و»طفل  »غ��رف��ة«  ق�شيدَتي  في  ذل��ك  �شنرى  كما  الك�شف 

يبكي« وغيرهما.
والب�شري  ال��ح��رك��ي  م��وق��ف��ه��ا  ن��ح��و  ال��ج��ن��وح  ه����ذا  اإن 
حّرية  مثيراً  المعرفي،  ت�شكيلها  اإلى  روؤيوياً  ُبعداً  ي�شيف  الخا�س، 
بلهيب حزن ودخان ومدائن  اأحياناً  ال�شمت  ُيذبح  الموقف والم�شاعر حين 
من الورق المقّو�س في م�شهدية تح�ّس العين فيها بكل ما هو ب�شري حركي، 
ق�شيدة  في  كما  الواقع  مواجهة  من  مفر  ل  عندي،  اأو  عندك  ينتهي  حيث 

»غرفة« اأو ق�شيدة »محاولة انتحار«.
اللغة هنا عميقة اإلى حّد الذبول، وثمة م�شتوى من الإزاحة ُيغلق الم�شهد 
ال�شعري اأحياناً على ممار�شة اأخرى هائمة في المكّونات منذ الروؤية وحتى 
في  كبير  نحو  على  الراغبة  اللغة  مّنا؛  اللغة  وموقف  العالم  من  موقفنا 
اإدها�شنا كطموح من طموحات الن�س، لي�س ب�شبب الخطاب الأدبي وح�شب، 
بل ب�شبب الم�شهد الفني اأي�شاً وقدرة التغّلب على الأبعاد الزمكانية ب�شهولة 
الم�شهد  وال��ظ��ال ح��ت��ى يتج�ّشد  الأل�����وان  ت��ن��وي��ع ���ش��ور  وي�����ش��ر م��ن خ���ال 
»ا�شتوقفه عويل �شجرة جميلة«،  بالبكاء«،  »انفجرت غيمة عابرة  الب�شري: 
ا�شتيعاب  على  القادر  للفعل  القابلية  اإنها  العاري«...  ال�شجرة  ج�شد  »اأث��اره 
الراف�س  المتحّرر  الموقف  احتواء هذا  اإحباطها، مع  برغباتها رغم  الذات 
بل لحتواء  برغباته فقط،  الج�شد  لي�س ل�شتيعاب  القابلة  المكّونات  لهذه 

الذات في دوارنها الدائم نحو الحقيقة.
منه  ت�شتهدف  وموقعاً  عالماً،  الن�س  من  جاعلًة  تنتظم  التي  البنية  ه��ذه 
ك�شف الذات اأو العك�س، وتوليد روؤيا اأكثر عمقاً في ثرائها مع الحفاظ على 
اأو  اأحياناً،  المتوقع  للمعنى  ومفارقة  بنية مغايرة  وانزياحها، هي  ب�شاطتها 
اأن وجودها يكون في بنيتها العادية اأحياناً اأخرى، ويتّم تحّولها اإلى �شورتها 
هذا  يحمله  بما  بالخلود«  »حلم  ن�ّس  في  كما  معنوية،  ذهنية  في  المادية 

الن�ّس  من رمزية هائلة وبديعة في الوقت نف�شه بالحلم والقدر.
ختاماً، ل بّد من الت�شّدد في الطرح النقدي اإزاء ق�شيدة النثر لما تحتويه 
من عالم ُمختلف يحاول الوثوب بثقة نحو اإنجاز ُمغاير، يطمح اإلى تكوين 
بوؤرة �شعرية جديدة تتك�ّشف اأهميتها في اإنجاز �شعري مائم لروؤيا ب�شرية - 
ماّدية تحاول الو�شول اإلى الواقع واإلى قراءة العالم بفهم قادر على التجاور 
مع معطيات الع�شر ومتغّيراته. وهي كنوع ممّيز قادرة على التجديد بروح 
م�شتقبلية ت�شت�شرف مقّوماتها بما ي�شمن لها اإحداث المتعة والجمال معاً.
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مروان مّخول

كحجَرين  ك��ّف��يَّ  اأف����رُك 
ُيعيدان  ال�������ش���ّوان،  م��ن 
ده����ا  ال�����ن�����ار اإل��������ى ت����ف����رُّ

 . البدائيِّ
واأ���ش��م��ح ل��ل�����ش��ان��ي ب��ال��وق��وف على 
حاّفة فمي، مع اأني اأخاف عليه اأن 

ي�شُقَط من فرِط ال�شهّية.
 

ه�����ات�����ان ������ش�����ورت�����ان ����ش���ع���رّي���ت���ان، 
اأنا  ك��م��ا  ت�����ش��ف��ان��ي  لأن  ت�����ش��ل��ح��ان 
با�شيفلورا  نبتة  اأم��ام  واق��ٌف  الآن؛ 
تي  ح�شّ اأن��ت��ظ��ر  الج�شد،  خ��ردل��ّي��ة 
م����ن ح���ّب���ات���ه���ا ال���ت���ي ت��ن�����ش��ج على 
يبالي  ل  دم�شقّي  كتاجر  َمْهلها؛ 

بزبائنه، كي َيربحهم. 
ي��ج��وز ال��ق��ول اأي�����ش��اً، اإن��ن��ي اأنتظر 
ن�شوج البا�شيفلورا كخّريج، يحوم 
النظر  لي�شترق  ال��م��در���ش��ة،  ح��ول 
اإلى تلميذة خرجت من در�شها في 
ال�شم�س  ت�شّم  ال�شتراحة،  �شباح 
يج  الخرِّ اآخ����رِة  ف��ي  اأو  اأّول���ه���ا،  ف��ي 

ال�شاقِط، من اأعالي الُمراهقة! 
ه����ا ه����ي ال���ب���ا����ش���ي���ف���ل���ورا، ُت���رخ���ي 
ب�شفائرها على كتِف الحارة كلِّها، 
كان  اإل����ى دفء ج��دي��د  وت��دع��ون��ي 
عيون  ف���ي  ي�����زال،  ول  ي��ن��ق�����ش��ن��ي، 

اأولد جيلي من البلد! 
عّلها  م��ذاق��ه��ا.  ع��ل��ى  ع��ي��ن��يَّ  اأدرِّب 
ال�شرق  اأخبار  تعّو�شني عن مرارة 

الأو�شط في الثامنة م�شاًء. 
تتمايُل  الآن،  اأم�����ام�����ي  ه����ي  ه����ا 
د على  ، َكلوؤلوؤة، تغرِّ بج�شدها البنِّيِّ
وتتقّدم   ، ال��ف��اك��ه��يِّ ال��ج��ل��ي��ِل  ���ش��ف��ِح 
ذائقتي  اإل������ى  م�������ش���ال���ٍم،  ك��ج��ي�����ٍس 

ال�شريحة.

�����ت�����ه م���ن  ج�������������اري ي�������ري�������د ح�����������شّ
البا�شيفلورا. 

جاري معه حّق! 
فهي تف�شل بيننا، ول تف�شل بيننا، 
عندما يلتقي واحدنا بالآخر على 
في  ح��د���ش��ه  ب  ي��ج��رِّ ك��ي  �شفافها. 
الجديدة،  ال�����ش��ن��ة  خ��ي��ر  اك��ت�����ش��اف 
في  بحثه  للغريزة  ُيبرهن  ك��ي  اأو 

خ�شو�شّيات جاره. 
�شلٍح  ك��ج��اه��ِة  البا�شيفلورا  تتكئ 
الفا�شِل  ال��ح��دي��دّي  ال�����ش��ي��اِج  على 
كطرَفيِن  ف��ت�����ش��ت��ق��ط��ب��ن��ا،  ب��ي��ن��ن��ا، 
اأجلها خافهما  ودوَدين ن�شيا من 
ُيدعى  ب���م���ا  ال���م���ت���ع���ّل���ق  ال���ع���ائ���ل���ّي 

طابو" "كو�شان 
حّباتها  م����ن  ي���ري���د  م����ا  ل����ج����اري 
الواعدة... "�شّحتين على قلبه". 
اأ�شير  اأن  ����ش���وى  اأن�������ا،  ل����ي  وم�����ا 

باأ�شول  اأوؤم��ن  حقيقياً.  ا�شتراكياً 
)اأعني  لأ���ش��ل��ه  ال��ح��ن��ون  ال��ن��ب��ات 
ج�����اري( لأن�����ه زرع���ه���ا م���ن اأج���ل���ِه، 

واأجلي... ل اإرادياً. 
رّبما،  اهلل  �شاء  بما  ليتمّتع  زرعها 
لي  ُح  فُيلمِّ �شيئاً،  منها  ليهبني  اأو 
الموّدة  باأّن  يعلم،  اأن  ودون  بذلك، 
كونه  ال���ح�������ش���ارّي،  واج����ب����ي  م����ن 
اأي عندما  ق��ل��ي��ل،  ع��ّم��ا  ب��ي  م��وّك��ل 
اإلى حكمة  فاأنتبه،  َقبلَه،  اأنا  اأ�شيخ 
القول؛ "جارك القريب ول ع�شرة 

َع ال�شجرة"
با�شيفلورا  ك��ون��ه��ا  م��ن  اأب��ع��د  ه��ي 
����ُش���ّك���ري���ة ال��م��ع��ن��ى؛ ت�����دّل اإل�����ى ما 
لك  اأف�����ش��ح��ه  ل��ن  ولكنني  اأع��ن��ي��ه، 
على  اأنَت  لتقف  رّبما  القارئ،  اأيها 
هذا  من  ال�شيا�شّي،  التاأويل  نافذة 

النثر!
ك�����ان ال����ل����وز وال����ج����وز وال�����رّم�����ان، 
اإل�����������خ... وق����ب����ل ع�������ش���ري���ن ع���ام���اً 
ك��اف��ي��اً لخّطتي  ُم��ح��ّف��زاً  ت��ح��دي��داً، 
نديم،  يو�شف  اأب��ي  ك��رم  �شرقة  في 
�شريعاً،  تكبُر مثلي  الحياَة  اأن  بيَد 

وتتغّير. 

وريثَة  البا�شيفلورا  ت�شير  ه��ك��ذا 
و�شيفاً  ال����ق����دي����م����ة،  ال���ف���ك���ه���ات 
الم�شّماة  ب��ل��دت��ي  ع��ل��ى  ح�����ش��اري��اً 
الغربية،  البقيعة  اأو  مّخول  قرية 
ة  ل فرق، ما دامت هذه النبتة الفذَّ
يعا�شرني،  ل��ئ��ي��م،  اك��ت�����ش��اٍف  اأ���ش��دَّ 

ويجعلني اأممياً في المحلّيات! 
وح���ده���ا ال����ري����ُح، َم����ن اأّك�������دت لي 
فكَّ  ت�شتطيع  ال��ب��ا���ش��ي��ف��ل��ورا  ب����اأّن 
����ش���ف���ائ���ره���ا ال�����ورق�����ّي�����ة، ك���اأن���ث���ى 

بخ�شيَتين.    
الجميَل،  وط��ن��ي  ���ش��ارت  وح��ده��ا 
ك��ون��ه��ا ف��ات��ت غ�����ّش��ان ك��ن��ف��ان��ي في 

التقاط واقع عرب 48.
البا�شيفلورا  و�شف  يجوز  ل  ل... 

اأكثر من طعمها الواقعّي!
ف��ي��ب��دو اأن���ن���ي و���ش��ف��ت��ه��ا اأك���ث���ر من 
اأو  اللزوم، رّبما لأنني كنت جائعاً، 
عن  اأك��ت��ب  �شذاجتي  بكامل  لأن��ن��ي 
الفراغ  هذا  في  ي�شّليني،  �شيء  اأي 

الم�شائيِّ الُمعبِّر، عن ل �شيء. 
اإلى  انتبهُت  فقد  ه��ن��ا،  اإل��ى  يكفي 
مهما  الذكريات  بنت  عاطفتي  اأّن 

تغيَّر الواقع.
التي  ال���ب���رت���ق���ال  ���ش��ج��رة  اأّن  اأي 
اأّي����ام زم����ان، غمرتها  اأح��ّب��ه��ا  ك��ن��ت 

البا�شيفلورا عندما ت�شّلقتها. 
من  غفلٍة  على  اأن���ا،  ت�شّلقتني  ب��ل 

والدّي، والمجتمع!

هو�سنك اأو�سي

1
��م اأق����ران����ه،  ك�����اٌم ي��ح��طِّ
الأبِد  جبهِة  ف��ي  ح��اف��راً 

جهًة لهبوب المعنى.  
كاٌم يتجا�شُر على اأترابه، م�شتب�شًا 
في توطيد الأفاك، وتوثيق الُهَدِن 

بين القاتل وال�شحّية.  
بخياِل  خ�����ش��وم��ه  ب�����ازَغ  اإْن  ك�����اٌم، 
م��ب��ت��دع��ي��ه، ت��ف��ي�����ُس ال����ك����وارُث عن 
�شياقاتها، فينحاز �شدنُة الموِت اإلى 

�شائغي الحياة.  
ك���اٌم ب��ه��ل��وٌل، ي��ج��ت��ه��ُد ال��ح��ج��ُر في 
���ش��ب��ك��ه وح��ب��ك��ه، ورم���ي���ه ف���ي جوف 

الآلهة.  

  2
ُمتهّيباً  ي��ق��ي��ن��ُه،  ي��ح��ت��ب�����ُس  م���ط���ٌر، 

ماقاَة التراب.  
ب لماقاة النار.   وريٌح كنوٌد، تتاأهَّ

على  متَّكئوَن  الحجل،  قبائِل  �شيوُخ 
يجتاُح  وال����َج����َرُب  ح��ال��ه��م،  خ�����راِب 
�������ا ه������ُم، ف���ف���ي ب���وؤ����ِس  ك���ام���ه���م. اأمَّ

�شقاقهم فاكهون.  

  3
يمٌّ غميٌق، ُي�شِغُل الحجَر بنواحه:  

لمْن تلك ال�شفينة الملتهبة؟!
اأهَي لقرا�شنِة الكام؟ اأم لقيا�شرِة 

الوهم؟.
ل����م����ن ذل�������ك ال�������ق�������ارُب ال���م���ه���ت���رئ 
جل؟، اأْم  ال�شراع؟!... اأهَي لباعِة الدَّ

ل�شا�شة الخراب؟!
الأعمى؟!...  ال��م��ج��ذاف  ذاك  لمن 
غو�شاً  ال�شباُب  اأنهكه  لبّحار،  اأه��و 
اأدم������اُه  ل���ح���زن،  اأم  اأح�����زان�����ه؟،  ف���ي 

الإبحاُر في متاهات الأنثى؟!

  4
اأماَم اأنظاِر الحجِر الَقِلق.  

المدِن  ق����ذَف  ي��م��لُّ  ف��ا���ش��ٌل، ل  ل��ي��ٌل 
الفا�شلِة ل�شعوِب الف�شل.  

�شعوٌب فا�شلٌة، ل تملُّ اإف�شاَل مدنها، 
وقذفها لليل فا�شل.  

مدٌن فا�شلة، ت�شكو �شعوبها اإلى ليل 
فا�شل.  

  5
اأول����ى  ب��ت��رج��م��ِة  الأزُل  ه����مَّ  اأْن  م���ا 
اأ�شابتُه  الحجر،  م�شاجاِت  اأ�شطِر 

جباُل الُكرِد في مقتل.  
ال���م���اُء الن��ت��ه��اَء من  اأو����ش���ك  اأْن  م��ا 
ُوِجَد منتحراً  الحجر،  اأ�شفار  تاوة 

في باِد الُكرد.  

  6
����ق����ُد ال����م����ت����اه����اُت ف����ي ك����ام����ِه،  وت����تَّ

ويفي�ُس الغمو�ُس جماًل.  
ما ُي�شعل ظلَّه �شعادًة، هو الفرُح باأّنه 

ظلُُّه.  
َتْحَتكم الجباُل اإلى �شجنه.  

بتخوِم  الإح��اط��ِة  عن  عاجزٌة  الريُح 
�شوؤونِه.  

هو الحجُر؛ �شّيد براثِن ال�شوِء.  
و�شدوِه  ال��ن��ا���ش��ك،  ب��ل��ي��ل��ِه  ُي��ت��ح��ُف��ن��ا 

الحالك.  
ه��و ال��ح��ج��ر؛ ق��اف��ي��ُة ال��ع��م��ار، واأ����سُّ 
ال����خ����راب، ون���ح���ُن ����ش���وؤون���ُه الآب���ق���ُة 

ال�شادحة.  
في  لبع�شنا  نكيُد  اإذ  ي�شتو�شحنا، 

عرائنا الفاح�س.  
بي�َس  ��ا  ا���ش��ت��وط��نَّ ُم����ذ  ي�����ش��ت��ق��رئ��ن��ا، 

الحجل.  
ب���وؤ����ِس مطاِرحنا  ف���رِط  م��ن  ه  ي���ت���اأوَّ

المترفِة بالعطب.  
عاجلٍة،  ح�����روٍب  اأن�������ش���اَف  ي�����ش��ّي��دن��ا 

واأ�شعاَف حروب اآجلة.  
يحّن على غبائنا ب�شمته الحميم. 
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يقي�ُس الموُت اأبعادُه باأنفا�شه.  
للتبا�شات  حلباٌت  ناتِه،  مدوَّ متوُن 
م�شاجُع  وح���وا����ش���ي���ه���ا،  الآل�����ه�����ة، 

ال�شياطين.  
ُه، ق�����دُّ ال���ف���ن���اِء ال���ح���ان���ي على  ق��������دُّ

فرائ�شِه.  
يميُن  وي�شارُه،  العدِم،  ي�شاُر  يمينُه، 

الوجود.  
��اِت عن  م��ن ���ش��وؤون��ِه، ف��رُز ال��ام��رئ��يَّ

الامح�شو�شات.  
من �شجونِه،

                    غباوؤنا المديد.
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في »�شوق جارة«
ف��ي »���ش��وق ج����ارة« ف��اح��ت حوانيت 
بروائح  ال��ح��ّن��اء،  بغبار  ال��ع��ّط��اري��ن 
الإكليل الذي يتّوج البيدق، بتال من طحين 
الع�شفر الذي يلّوث قادمة الطائر. ثّم تعالت 
اأوراق ال�شنوبر البّري الذي كانت  الآهات مع 

الأرانب تتبّول قربه:
ل �شيء هنا �شوى الما�شي المطحون

�شوى القيظ بعيَنيه الحادََّتين
�شوى ظال الأموات الم�شتقيمة

الورد
الحديقة؟  ب�شياج  ال��ورد،  اأيها  ابتليتني،  لماذا 
لماذا ابتليتني باأيدي القاطفات الممتّدة اأي�شاً 
الذي و�شعت فيه مقلتّي؟ لماذا  ال�شحن  اإلى 
الجمال  جريمة  من  بعد  تعد  لم  الوغد  اأيها 
الم�شفوح على باب داري؟ لماذا تحا�شر �شجرة 
لماذا  لهاتي؟  في  الأ�شجان  ت��زّق  التي  الزّقوم 
الراقدين  الأم��وات  ال��ورد، بقبور  اأيها  تحيط، 

في ال�شهل الم�شعوق ب�شم�س الأرباب؟:
لماذا اأيها الدفين تطّل بكنوزك

لماذا انفجرت على �شّرة الح�شناء
ُمع�شياً عيوننا ب�شيائها الفاخر؟

قلياًل من �شراب »البوخة«
قليًا من �شراب »البوخة« على �شرف الحمل 
الماك  يطوف  كي  قليًا  برجه.  في  ال��دائ��ر 
ب���ي و���ش��ط ال���ب���خ���ار. ك���ي اأت����ج����ّرد م���ن الزغب 
الآدم���ّي. �شرت خفيفاً.  كثافة  يمنحني  ال��ذي 
تتهاوى  خاطرة  مح�س  �شرُت  طفيفاً.  �شرُت 
على عتبة الحانة. لم اأعد اأوؤمن اإل بالما�شي 

والحا�شر والم�شتقبل فح�شب:
لن اأ�شير �شوى على تلك الدروب الثاث

لن اأعود من درب اإل كي اأذهب اإلى درب منها
ولن اأ�شيع اأبداً في م�شارب الدخان.

العالم ال�شفلي
هبطُت اإلى العالم ال�شفلّي من نفق في فندق 
الأولى  ال�شّلم  درج��ة  اأج��د على  لم  »الميدان«، 
�شوى الخّياطات يثرثرن بانتظار معا�شاتهّن. 
ال��ق��ط��ارات، بعد درج���اٍت قليلة  وج��دت �شائقي 
الم�شّفى.  الجحيم  نبيذ  ي�شربون من  اأخرى، 
الريف على درجات  بقرات  اأج��د غير روث  لم 
في  العابرين  الندماء  �شوى  اأج��د  لم  اأخ���رى. 
الدنيا.  ال���درج���ات  ي��ه��ب��ط��ون  ال���ك���ون«  »ح���ان���ة 
اأواوي����ن وغرف  اإل���ى  ال��ه��ب��وط  لكنني وا���ش��ل��ت 
العالم ال�شفلّي. كان الأمر م�شجراً لأنه �شورة 

مطابقة للعالم الأعلى الذي اأعرف:
حيث الخّياطات اأعرا�ٌس موؤّجلة

الحدائق  م��ن  ال��زه��ور  ي�شرقون  والفا�شفة 
العاّمة

م��ل��ّون��ٍة على  ب��ري��دي��ٍة  وال��ري��ف مح�س بطاقٍة 
الجدار

لنحتفل بحوا�ّشنا
الدقيقة  ال�شعيرات  ه��ذه  بحوا�ّشنا،  لنحتفل 
التي تمّد التويجات بالحرارة. هذه المج�ّشات 
الغيوم.  مقاطعات  اإل��ى  القّدي�شين  ق��ادت  التي 
في  ت��رّن  التي  المرئّية  غير  الح�شرات  اأغاني 
الوادي. لنحتفل بملم�س الأ�شياء التي تتجاوز 
نف�شها. لنعد اإلى فهر�س التجارب التي ت�شّجل 
التي  بحوا�ّشنا  لنحتفل  الخفيفة.  ال��ل��دغ��ات 
ل  باأجنحة  معابثنا  الكون  حوا�ّس  في  تختفي 

متناهية:

للغيبوبة  ا�شتثارٌة  هي  التي  بالقبلة  لنحتفل 
الكامنة فينا

العالم  اإل���ى  روَح��ي��ن  ذه���اب  ال��ت��ي ه��ي  بالقبلة 
ال�شفلّي

��ر كي  ��ر، وُت��ف�����شِّ ال��ق��ب��ل��ة ال��ت��ي ت��م��ح��و ك��ي ُت��ف�����شِّ
تمحو

الغائب
ب��ع��د ع�شر حولّيات  ال��غ��ائ��ب،  اأي��ه��ا  ذا  اأن���ت  ه��ا 
ي. ها اأنت ذا  تظهر في دارة القمر، بوجه ف�شّ
جال�شاً في الكّوة عارياً مع الجّرة. اأيها الغائب 
ذو الظفر الطويل، لطالما ا�شتقت اإلى غيابك 
الطافية  العري�شة  الورقة  �شاكن  يا  الما�شّي. 

في الم�شتنقع قرب ال�شفدع الرقيب:
يا ذا الرقبة الملتمعة

والعين الغام�شة
والحاجب المرتع�س

فتاة ال�شرفة قرب محّطة بر�شلونة
اإلى ال�شرفة لروؤية رتل القطار الخارج  ت�شرع 
من الكهف. من اأين لها بهذه المتعة الم�شّفاة 
في روؤية كتلة ال�شلب التي تدّب على الأر�س. 
فت�شّبثت  ال��م��ت��ع��ة،  ل��ف��رط  عليها  ُي��غ�����ش��ى  ك���اد 
�شحلّية  ل���روؤي���ة  ب�����دوره  ال��م��ن��ح��ن��ي  ب��ال�����ش��ي��اج 

م�شتر�شلة لم يرها من قبل على الجدران:
كّل يوم تنتابها هذه ال�شهوة المائّية

تغم�س عيَنيها كي ي�شير مروره اأكثر روعًة
قبل اأن تعود اإلى تلميع الثرّيات المطفاأة.

طلع ُمتربًا
الراق�شات  اأن  حّتى  ُمترباً  علينا  ال��ب��در  طلع 
تركن الحديقة اإلى القبو، حّتى اأن ال�شّيادين 
اإ�شعاعاً مري�شاً في  البحر بكوا. كان ينّث  في 
بعد  الجدران  ظال  تحت  الما�شيات  حدقات 
الجهات حّتى  مثّلم  الغرامية. طلع  المواعيد 
اأن القباب كانت تعّج بالغبار، حّتى اأن الحكماء 

طووا كراري�شهم:
لم نزل نحتفظ ب�شطوعه في قلوبنا

لم نزل ناأمل بطلوعه من جديد في اأحوا�شنا
تحت  المفرو�شة  اأ�شوائه  اإم��رة  تحت  ن��زل  لم 

اأقدامنا.

عند ال�شاحل في خليج قاب�س
عند ال�شاحل، في خليج قاب�س، زجرني البرق 
لأن����ي ك��ن��ت م��ن��ط��وي��اً ت��ح��ت ج��ن��اح��ي. زجرني 
الرعد لأنني كنت اأت�شّمع دّقات قلبي. زجرني 
ال��ب��ح��ر لأن����ي ك��ن��ت اأراق������ب م���وت ال���م���وج بين 
قدمّي. زجرني الرمل لأني لم اأكن حافياً، لم 

اأكن عارياً ب�شكل كاٍف:
زجرتني التماعات الكواكب في ال�شماء

زجرتني اأ�شواء البواخر المغادرة
لأني كنت مكتفياً بالذكريات

في »حديقة ال�شهداء«
المرطبات في »حديقة  اأنا وحبيبتي،  تناولنا، 
اأ�شجار  خلف  القبات.  تبادلنا  ثم  ال�شهداء« 
ال�����ش��ن��وب��ر ع��ل��ى ال��م�����ش��ط��ب��ة ال��م��ك�����ش��ورة في 
بع�شنا  باتجاه  نندفع  كّنا  ال�شهداء«  »حديقة 
بعنف ونتبادل الروائح. في »حديقة ال�شهداء« 
في  المطر  وبّللنا  �شفاهنا،  زواي���ا  لعابنا  ب��ّل��ل 

النهاية:
تحت اأب�شار اأرواح الحديقة

وعلى م�شامع اأبطالها
المرفرفين ب�شام في اهتزازات الع�شب.

�ساكر لعيبي

روال الح�سين

اأفتح باب البّراد
اأتجّمد اأمام برده

تها بعناية فَّ اأمام مطبقياته التي �شَ
اأتحّزر هداياها لي المخّباأة في داخلها

اأتاأّمل
اأحاول اأن اأحفظ ترتيبها

اأغم�س عينيَّ على نقاط تجّمعت داخلها
عّلني اأطبع الم�شهد في ذاكرتي

الأجبان في ال�شّف الأول
مع المرّبى 

الطعام على الرّف الثاني
والفاكهة على الرّف الثالث
ر التي ل تعنيني اأما الُخ�شَ

فمخّباأة في الأدراج
اأمام باب البّراد المفتوح

ل زلت اأقف
وتنظر هي من بعيد
ت�شتعجلني كي اأقفله

حتى ل تذوب مفاجاآتها...فاأحزن.

�سهيب اأّيوب

في جوفي ح�شرجٌة ح�شرجتان.
�شمٌت �شمتان.

ولي غير وحدوّيتي اثنان.
ولي�س لي اأنا الأخرى.

امراأة  تقّم�س  م��ع  ال�����ش��وداء  الثقوب  جماع  ل��ي 
لخيال رجل. 

وتقّم�س رجل لهذيان امراأة.
ودندنة الأنامل على ج�شد وهمّي يحترف الغياب

لي�س ما لي لي، ولي ما لي�س لي. 
انقيادي نحو تبعّيتي الأولى.

هل اأنا اأخلق اأم اأرّكب بترتيب األوهّي؟
هل لي بتكويني �شفة خا�شة؟

ال��ب��ّري��ة، من  رائ��ح��ت��ي  م��ن  �شيئاً  تحمل  رّب��م��ا 
�شهوتي الج�شدية، من اأ�شولي الحيوانية. 

هل اأرّقم نف�شي بنف�شي؟
اأم اأدّمر تراتبّيتي في الزمن؟

فموت.  فكهولة  فن�شج  ف�شهوة  ف�شمت  طهر 
هذا كل �شيء.

لي�س لي قرار لتنظيم الهواج�س وو�شع الأفكار 
على طاولة مرتَّبة.

غير اأنني اأعلم اأني ل�شت هنا في هذه الرهينة 
الخلقية.

في كّل �شيء اأنا، واأنا ل�شت �شيئاً.
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الذكرى  تحّل  ال�شهر  والع�شرين من هذا  الخام�س  في 
ال�518 على توقيع وثيقة ا�شت�شام غرناطة )1491( بين 
والملك  اإيزابيا  الكاثوليك فرديناند وزوجته  الملوك 
ال�شقوُط  ليتلَو ذلك  ب� »عبدول«،  المعروف  ال�شغير  اأب��ي عبداهلل 

المرّوُع لآخر قاع العرب في الأندل�س.
التي  الت�شفوية الرهيبة  ب��داأت تتوالى الأح���داث  اليوم  منذ ذلك 
وقتًا  حرقاً  ق�شت  والتي  الكاثوليكية  التفتي�س  محاكم  قادتها 
اإ���ش��ب��ان��ّي بكامله، ه��و �شعب  وم�����ش��ادرًة وم��ح��واً على �شعٍب  ون��ف��ي��اً 
»الموري�شكو�س«؛ الإ�شبان من اأ�شول عربية. واأّي اأ�شول؟ فهي تمتّد 
اإلى 800 عاماً، اأي منذ دخول العرب الأندل�س. اإنه الوجه الأ�شود 
للقمر الأندل�شي الذي ل تريد العرب النظر اإليه. فا يحلو للعرب 
اليوم اإّل التغّزل بالحلم الأندل�شي والتبجح باأمجاده. اأما الماأ�شاة، 
والدار�شين  الموؤّرخين  باإجماع  الإن�شاني  التاأريخ  في  ماأ�شاة  اأكبر 
بها،  العتراف  يريدون  ل  فهم  العرب،  ولي�س  بالأخ�س  الأجانب 
لأنهم تركوا - ويا للغرابة - هذه التراجيديا العربية في هام�س 
الهام�س، فا يتوقف عندها الموؤّرخون ول ال�شيا�شيون ول ال�شعراء 
ول الدار�شون لأنها ربما ُتعتبر و�شمة اأو نك�شة! لكنها وباعتراف 
الغرب نف�شه »اأول ت�شفية عرقية في التاأريخ«. ولو اأننا ذّكرنا العالم 
بهذه الماأ�شاة التي حّلت بالم�شلمين واليهود العرب في الأندل�س 
لكان لذلك اأكبر الأثر في ف�شح ما يتعّر�س له العرب الم�شلمون 
والم�شيحيون هذه المّرة في فل�شطين. اإنها الذاكرة التي ل يوّفر 
اليهود اليوم اأيَّ منا�شبة للطرق بها على اأذهان العالم كي ل ين�شى 

ماأ�شاتهم )الهولوكو�شت( اأثناء الحرب العالمية الثانية.
وهل  نعرفها،  فهل  العربية،  »الهولوكو�شت«  هي  الأندل�س  نهاية 

حّدثنا اأبناَءها عنها، وهل عرفتها مناهجنا المدر�شية؟
لأراغون  اإل���زا«  »مجنون  اأت�شّفح  واأن���ا  لي  الأول���ى  المفاجاأة  كانت 
اأن اأق��راأ في �شطوره الأول��ى ت�شبيهه �شقوط غرناطة تحت اأقدام 
فاجاأني  باري�س.  اإل��ى  النازية  القّوات  بدخول  الكاثوليك  الملوك 
اأراغ��ون بهذه المقاربة، فاأنا لم اأك��ن اأع��رف �شوى الحلم والمجد 
الأندل�شيَّين، اأما الماأ�شاة فهي غائبًة ُمغيَّبًة. هكذا �شاهمنا باإخفاء 

اأكبر جريمة عرفتها الع�شور الو�شطى، حتى يومنا هذا.
كانت اآخر مامح الت�شفيات العرقّية لمحاكم التفتي�س، كما ك�شفت 
عنها بع�س الوثائق التي ُن�شرت حديثاً في اإ�شبانيا، بالإ�شافة اإلى 
التي  ال�شفن  و�شجنهم، حكاية  وقتلهم  ب��الآلف  الأ�شخا�س  حرق 
غ حمولتها )الب�شرية!( في البحر. حيث تقول هذه الم�شادر اإن  ُتفرِّ
الملوك الكاثوليك الذين �شيطروا على غرناطة اتفقوا مع قباطنة 
عدد من �شفن ال�شحن لنقل »الموري�شكيين« اإلى ال�شفة الأخرى 
لكل  محّدداً  ثمناً  يدفعون  وكانوا  اأفريقيا،  �شمال  المتو�شط،  من 
»راأ�س«، لكن قباطنة ال�شفن كانوا يفّرغون حمولتهم في منت�شف 

البحر ويعودون لنقل حمولة اأخرى توخياً للربح!
هذا بع�س من م�شاهد القمر الأندل�شي الأ�شود الذي ل نريد اأن 
ن��راه، لأن الأندل�س هي ال�شعر والجمال والمجد والحلم العربي 
الن�شيان. ولهذا  الغائرة في محيط  ال�شائع »الأتلنتيدا« العربية 
فقد اخترُت اليوم وبهذه المنا�شبة بع�شاً من مقاطع هذا الم�شهد 
التاأريخي الرهيب كما و�شفه الموؤّرخون الإ�شبان اأمثال اأنطونيو 
 )1859  -  1783( اإيرفنغ  وا�شنطن  اأمثال  والأميركيون  اأغابيدا، 
وهو الأج��راأ الذي و�شف �شقوط غرناطة، لكن بالمعلومات التي 
كانت متوافرة في القرن التا�شع ع�شر، وقد كان �شفير باده في 
يحيى  )ترجمة:  غرناطة«  �شقوط  »اأخبار  كتابه  ومن  اإ�شبانيا... 
الن�شري( نقتطف لقّراء »الغاوون« م�شهد ت�شليم غرناطة الذي تّم 

بعد 70 �شبعين يوماً من توقيع وثيقة ال�شت�شام اأي في 5 �شباط 
1492)*(، لنبداأ من جديد قراءة اأخرى لتاأريخنا:

»ومع اأول �شعاع للفجر م�سَّ قمَم الجبال الثلجية التي تكلل غرناطة، 
بداأ المع�شكر الم�شيحي بالحركة، حيث تجّمعت فيه قطعات من 
الفر�شان والم�شاة بقيادة قادتها الم�شهورين، وتحّركت القوات التي 
اأڤيا لأخذ  اأوف  بي�شوب  تالڤيرا  اإم��رة هرناندو دي  كانت تحت 
اأب��راج الحمراء وق�شورها، وكما في المعاهدة: على  مواقعها في 
هذه القّوات تجّنب دخول المدينة من �شوارعها الرئي�شية، لذلك 
ُفتح لها طريق جانبّي ب�شور المدينة يقود اإلى بّوابة الطواحين، 

عبر »تّل ال�شهداء«، ومنه اإلى »بّوابة الحمراء«.
التل، خرج  اأعلى ه��ذا  اإل��ى  الع�شكرية  وحين و�شلت ه��ذه القطعة 
ُيعَرف في كتب  وبه  ال�شغير،  اأب��ي عبداهلل  ببدول )ت�شغير ل�شم 
التاأريخ والأدب الغربيَّين( من »بّوابة الحمراء« بمرافقة حفنة من 
فر�شانه تاركاً وزيره ابن كما�شة كي ي�شّلم لهم الق�شر، فخرج هذا 
الوزير اإلى مهمته بجانب �شّيده الذي قال مخاطباً قائد القطعة 
 - الحامية  ف��ي  موقعك  لأخ���ذ  ال�شنيور  اأي��ه��ا  »اذه���ب  الع�شكرية: 
الحمراء - وكل ح�شونها التي جعلها اهلل لملَكيها القويين، عقاباً 
على خطايا العرب«، ولم يزد على هذا القول �شيئاً، �شوى اأنه مّر 
حزيناً في الطريق نف�شه الذي جاء منه الفر�شان الإ�شبان، هابطاً 
نحو »الڤيغا« كي يقابل ملَكي الن�شارى هناك، بينما ُفتحت اأبواب 
وقد  الع�شكرية،  القطعة  تلك  ودخلتها  على م�شراَعيها  الحمراء 
خّيم ال�شمت المطبق على كّل قاعاتها الجميلة المهجورة، وفي 
هذه اللحظة تدّفق كل الجي�س ال�شليبي من بوابات »�شانتا في«، 
وتحّرك باتجاه »الڤيغا« وعلى راأ�شه الباط الملكي كّله، والملك 
والملكة يقودان هذا الجي�س كّله، وهما محاطان بالرهبان ح�شب 
اأنظمتهم المختلفة، وحولهما حلقة من الحر�س الملكي الم�شّلح 
ب�شكل رائع مهيب، وكانت حركة الجميع بطيئة اإلى الأمام اإلى اأن 
توقف الجميع في قرية اأرملة - اأرميا - التي تبعد ميًا ون�شف 

الميل عن مدينة غرناطة.
اأبراج  م��ن  الإ���ش��ارة  و���ش��ول  ن��ف��اد �شبر  بكل  الملكان  انتظر  وه��ن��ا 
ال��ح��وزة، فالوقت الذي  باأنها ���ش��ارت ف��ي  ال��ح��م��راء، وال��ت��ي تعني 
يبدو  ك��ان  ال��ح��م��راء  نحو  الع�شكرية  القطعة  خ���روج  على  م�شى 
كافياً بالن�شبة اإليها، لذلك ذهب فردناند بظنونه اإلى احتمال اأن 
ي رمز  تكون هناك انتفا�شة في البلد، قبل اأن يرى ال�شليب الف�شّ
هذه الحملة ال�شليبية الأكبر، مرفوعاً على برج »لڤيا« العالي، 
عاك�شاً �شياء ال�شم�س، متاألقاً من هناك بيد هرناندو دي تالڤيرا، 
وبجانبه غر�س رمز القّدي�س جيم�س، فانطلقت �شرخة »�شانتيغو 
�شانتيغو« مدّوية من الجي�س كّله، حينها رفع الملك العلم الملكي 
بيَديه كي ي�شاهده كل الجي�س الذي هتف ب�شوت واحد »ق�شتالة 
ق�شتالة للملك فردناند والملكة اإيزابيا«، وهكذا رّدد �شدى هذا 
الهتاف الذي اأطلقه الجي�س كّله دفعة واحدة كل ال�شهل والجبل، 
ولهذا الم�شهد ركع الملكان على اأقدامهما ي�شكران الرب على هذا 
الن�شر الموؤزر، وتبعهما جميع الح�شور من حولهما، في الوقت 
 Te« الذي عزفت فيه المو�شيقى الملكية ن�شيد الن�شر على الإ�شام

Deum Laudamus« بنغم ي�شّق عنان ال�شماء.
ثم عاد الجميع اإلى متابعة الم�شير بكل �شرور على اأنغام مو�شيقى 
الن�شر هذه، اإلى اأن و�شلوا اإلى م�شجد �شغير على �شاطئ نهر �شنيل، 
غير بعيد عن اأقدام »تّلة ال�شهداء« التي ما زالت مقبرتهم فيها اإلى 
هذا اليوم، واأُعِلَن هذا الم�شجد كني�شًة للقدي�س �شيب�شتيان، واأثناء 
ذلك و�شل ببدول التع�س ب�شحبة خم�شين فار�شاً ومواطناً، ونزل 

وقبََّل يد الملك، لكن فردناند منعه من �شعائر التعظيم الأخرى، 
رغم اأنه �شمح له باأن يعلن ذلك دون مبالغة بهذا الإعان، ثم عاد 
رف�شت  وكذلك  اليمنى،  فردناند  يد  وقّبل  وانحنى،  الأم���ام  اإل��ى 
اإيزابيا مرا�شم العبودية هذه، و�شارت بجانبه اإلى اأن �شّلمه اأتباُعها 
ابَنه الذي ظّل رهينة عندهم، منذ اأن �شمحوا له بالحّرية في اأ�شره 
اأول الحرب، فعانق ابَنه بكل حنان، وقد بدا كما لو كان �شي�شير مثلَه 

اإلى تعا�شٍة و�شوء طالع، وربما اأ�شواأ.
اإل��ى الملك فردناند بنفحة من  وبعد ذلك �شلَّم مفاتيَح المدينة 
اآخ��ر ما لدى  الحزن وال��ولء والأ�شى قائًا: »ه��ذه المفاتيح هي 
بها  الملك،  اأي��ه��ا  لكم  ه��ي  الإ�شبانية،  اإمبراطوريتهم  ف��ي  ال��ع��رب 
نا، وتلك اإرادُة اهلل، فُخذها براأفتَك  مجُدنا وبها ملُكنا وبها �شخ�شُ

المعهودة والتي نرجوها من يَديَك العظيمَتين«.
فاأعاد الملك فردناند له هذا التعظيم بنفحٍة من ال�شتعاء قائًا: 
ازدهار  �شداقتنا من  �شتناله من  ما  اأو  بوعودنا،  ت�شكَّ  اأن  »اإي���اَك 
اإياه الحرب«، واأخذ منه المفاتيح واأعطاها الملكة التي  َحَرمْتَك 
قّدمتها بدورها اإلى الأمير ج��وان، الذي اأعطاها اإلى الكونت دي 
تنديا، حيث ُعيِّن هذا الفار�س المخل�س �شّيداً على هذه المدينة، 

و»م�شيراً« على مملكة غرناطة كّلها.
وبعد ت�شليم الرمز الأخير لل�شلطة الإ�شامية تابع ببدول التع�س 
اإلى  ال��ن�����ش��ارى  دخ���ول  ي�شهد  ل  حتى  »ال��ب��ق�����ش��ارا«،  نحو  م�شيره 
بكل  المخل�شين  الفر�شان  ه��وؤلء  من  جماعته  وتبعته  عا�شمته، 
�شمت، وهم يتاأّوهون كلما �شمعوا هتافات الن�شر ومو�شيقاه ت�شدح 

من ورائهم، والتي يحملها الهواء من هذا الجي�س المنت�شر.
وهكذا �شحب ببدول عائلته اإلى وادي بور�شينا بعدما اجتمع معهم 
المدينة  اأم��ي��ال من  �شتة  بعد  وعلى  البق�شارا،  اأق���دام جبال  عند 
األ��ق��ى بنظراته الأخ��ي��رة على غ��رن��اط��ة، لأن���ه بعد ذل��ك �شيدخل 
الجبال ولن يراها اإلى الأبد، ولم تبُد المدينة بهذا البهاء �شابقاً 
لعيَنيه، فال�شم�س كانت لمعة في هذا المناخ ال�شّفاف اإلى درجة 
اأنها اأ�شاءت ُكلَّ برج ومنارة م�شجد، وهي ت�شتريح بكل مجدها فوق 
مواقع القتال في اأبراج المدينة، بينما »الڤيغا« تحاول اأن تزدهر 
ية لنهر �شنيل، و�شاركه  ثانية بخ�شرة خجولة تلّون التعّرجات الف�شّ
النظرة الأخيرة هذه فر�شانه المرافقون بكل األم على فراق هذا 
الوطن، م�شرح م�شراتهم وحّبهم واآمالهم، وبينما كانوا يتاأّملون 
اأث��ر قذيفة مدفع،  ه��ذا كّله ظهرت نفخُة دخ��ان من القلعة على 
اأنهم قد  ب��اأن الغزاة يعلنون  اآذان��ه��م،  اأعقبها �شوٌت �شعيٌف لم�س 
اأخ��ذوا المدينة، واأن ُملَك الم�شلمين قد زال عنها اإلى الأب��د، فلم 
دتها الأحزان َتحمل قلَبه على التحّمل،  تعد اأع�شاب ببدول التي بدَّ
فنب�َس بتكبيرة مخنوقة ماتت على �شفَتيه قبل اأن تبلغ حلَقه ف�شهَق 
اأيق�شا  المتجّبرة  ال�شلطانة  اأّم���ه  لكن  البكاء.  في  وراح  بدموعه 
لهورا التي �شعرت دائماً بالمهانة من �شعف ابنها قالت له: »فعلت 

خيراً اإذ بكيت كالن�شاء، لأنك لم تحفظ ملكك حفظ الرجال«!
يه بقوله: »اإن �شوَء  وعندها لحق وزي��ُره ابن كما�شة به، وراَح ُيعزِّ
الطالع ال�شديد كُح�شنه يا مولي، اإذا ا�شتطاع الإن�شان اأن يخرج 
يه  «، لكن دموعه ظّلت ت�شيل على خدَّ منهما ب�شهامته دون اأن ُيَم�سَّ
فا �شيء ُيمكن اأن يعّزيه، وبين �شهقاته راح ي��رّدد: »اهلل اأكبر هل 

من تع�س مثلي«.
وعلى هذه اله�شبة التي جرى عليها هذا الحوار قريباً من قرية 
بادول حيث اآخر ما نظر اإليه ملك عربي اأندل�شي لاأندل�س، مرتفع 
ي »فلز اهلل اأكبر« وهي تعرف بين الإ�شبان با�شم: »اآخر ما راآه  �ُشمِّ
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اأكرم قطريب

ال��ت��ي دفعتني  ال�����ش��اخ��رة  ال��م��ف��ارق��ة 
كان  التعليق، مقالة  كتابة هذا  اإلى 
ن�شرها الدكتور والمترجم وال�شاعر 
ال�شفحة  ف����ي  اإ����ش���م���اع���ي���ل  ع���اب���د  وال���م���ذي���ع 
الثقافية لجريدة »الحياة« )23 ت�شرين الأول 
»ق�شائد  ال�شعرية  مجموعتي  ح��ول   )2009
اأميركا« ال�شادرة لدى »دار النه�شة العربية« 
افتعال  ل��ل��ه��زء  ال��م��ث��ي��ر  ي��ب��دو   .2007 ال���ع���ام 
�شدورها،  على  ال��م��ّدة  ه��ذه  ك��ل  بعد  ن�شرها 
اأحدهم  طلب  على  بناء  ُكتبت  وكاأنها  لتظهر 
اأنها  توحي  بطريقة  اإ�شماعيل  �شاحبنا  لبَّاُه 
بها.  ل��ه  عاقة  ل  ل��ي  مقالة  على  رّد  بمثابة 
الخدماتي  ال��ج��ان��ب  وا���ش��ح  ب�شكل  �شيتجّلى 
في التلبية، ابتداء من اأ�شلوب تناوله ال�شلبي  
عليها  اأخ��ذ  حيث  للمجموعة،  المطلق  �شبه 
الأنطولوجي  »البعد  من  وخلّوها  ال�شبابية 
وفري�شة  الفكرة  فخ  في  ووق��وع��ي  الحا�شم«، 
بيئته  ع��ن  منقطع  وه��م��ّي  م��ك��ان  ا�شتح�شار 
اإلى �شطوة  وا�شت�شامي  الزمانية والمكانية، 

اإلخ!! النو�شتالجيا... 
ال�شعر في جوهره  يكن  لم  اأ�شاأل: متى  وهنا 
الزمانية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ن  الن��ق��ط��اع  اإل����ى  ���ش��ع��ي��اً 
اإ���ش��م��اع��ي��ل )كما  ال��دك��ت��ور  اإن  ب��ل  وال��م��ك��ان؟ 
المقّد�شة  ال�����ش��ب��غ��ة  خ��ل��ع  ُي���ن���ادى(  اأن  ُي��ح��ّب 
لي�شت  طويلة.  ده��ور  منذ  اللغة  رافقت  التي 
ي�شعد  اآخ���رة  دار  يبني  اأن  هنا  ال�شعر  مهمة 
الدكاترة لأنهم وحدهم  ال�شعراء  اإليها فقط 
يفهمون عمق الترابط الامرئي الذي ي�شل 

ال�شعر بذيل ح�شان المتنّبي!
وفي كل جملة يتحّدث فيها الدكتور اإ�شماعيل 
ويتناق�س  �شيتعّثر  ال�شعر«  في  »المفهوم  عن 
بع�س  اإل��ى  �شيلتفت  اأن��ه  ي�شعر  حين  وي��ت��األ��م 
نتقّبل  ل  »ن���ح���ن  ه���ن���اك.  اأو  ه��ن��ا  ال��م��ق��اط��ع 
الواقعي بمثل هذا الي�شر اإل لأننا نح�شب في 
قرارة اأنف�شنا، اأن الواقع غير موجود«، جملة 
اإ�شماعيل  ال��دك��ت��ور  يفهمها  ل��ن  ل��ب��ورخ��ي�����س 
اأن  له، وما ل يعرفه   وهو الذي ترجم كتاباً 
و»البخاء«  »الحيوان«  كتاَبيه  في  الجاحظ 
رواية  ف��ي  ك��م��وؤل��ف  لمخّيلته  ال��ع��ن��ان  اأط��ل��ق 
اإلى  اأو  ُمختلقين  رواة  اإل��ى  ون�شبتها  الأخبار 

�شواهم من الثقاة الموتى.
هل كانت اإيثاكا في »الإلياذة« مكاناً حقيقياً؟ 
الدكتور  بعيَني  المدينة  ه��ذه  اإل��ى  نظرنا  لو 
اإ�شماعيل لوجدناها قرية تلفزيونية ت�شتفيد 
ولأ�شبح  التاريخية،  الفانتازيا  درام���ا  منها 
في  البحر  عباب  يمخر  �شمقمقاً  اأودي�شيو�س 

الأ�شتوديو.
والمكان، فا  الزمان  يتفل�شف على  اأنه  وبما 
بّد من الإ�شارة اإلى اأنه طيلة ال�شنوات الفائتة 
النقدي  اه��ت��م��ام��ه  دائ�����رة  ا���ش��ت��ب��ع��د م���ن  ق���د 
المزعوم اأ�شماء كثيرة من مجايليه اإلى درجة 
على  ال��م��ك��ّر���ش��ي��ن  بع�س  با�شتثناء  ال��ح��ذف، 
الوظيفي.  وال�شحافي  الإعامي  الم�شتوى 

ل���ه م��ن�����ش��ورة ف���ي م��ج��ل��ة »اأخبار  ف���ي م��ق��ال��ة 
 )2007 �شباط   709 )العدد  القاهرية  الأدب« 
كتب عن مجموعة لل�شاعرة اللبنانية جمانة 
الأنطولوجي  »ال��ب��ع��د  ع��ل��ى  ع��ث��ر  ب��اأن��ه  ح���داد 
الحا�شم«!! فالق�شيدة في »�شعرها« »مرتكزة 
اإلى تفّجر غنائي ووجداني، حيث تلعب الأنا 
الدرامي  بالم�شهد  ت��م��ّر  ث��م  م��ح��وري��اً،  دوراً 

الذي يعتمد الحوار بين اأ�شوات عّدة وتنتهي 
بالن�س المفتوح، اأو الموؤّجل، الذي ينداح في 
امتداد اأفقي وعمودي من دون �شوابط دللية 
الن�س  ه��ذا  ي��ق��ول:»ف��ي  اأن  اإل��ى  �شكلية«!!  اأو 
ال��م��رّك��ب، ال��ق��ائ��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ع���ّدة من 
الخطاب، تتجاوز نماذج تعبيرية غنية، حيث 
مع  والمونولوج  الو�شف،  مع  ال�شرد  يتكاثف 
الديالوج، والبتهال مع ال�شاة، والغناء مع 
حدقة  لتت�شع  الهجاء،  مع  والمديح  ال��رث��اء، 
الحدث  و�شف  في  وتت�شّعب  ال�شعرية  الروؤيا 

المجازية«!!  ع��ن��ا���ش��ره  وت��ف��ك��ي��ك  ال��م��ت��خ��ّي��ل 
وبدون تعليق.

ل يزال الدكتور اإ�شماعيل اأ�شير �شعارات نقدية 
معلوكة وممّلة وذات ن�شق تراتبي ت�شتطيع اأن 
تجده في كل مقالة يدّبجها، فاإذا حذفنا ا�شم 
المكتوب عنه وو�شعنا بدًل عنه اأي ا�شم فلن 
اأم  ب��غ��دادي  �شوقي  اأك���ان  ���ش��واء  ���ش��يء  يختلف 

خالد محي الدين البرادعي اأم جيم�س جوي�س 
المفردات  على  و�شنعثر  ك��اري��وك��ا.  تحية  اأم 
و»البعد  والهناك«  و»الهنا  »اأيقونة«  نف�شها: 
و»الريادي  الثوابت«  و»انتهاك  الأنطولوجي« 
الكبير« و»مفّجر الأ�شئلة« و»النجم المطلق« 
ولن  اإل��خ.  الجميع«...  الأ���ش��واء من  و»���ش��رق 
الإن�����ش��ائ��ي م��ن ح��ب��ائ��ل كام  الطنين  ي��ن��ق��ذه 
اإن  »الحياة«(  )جريدة  يقول  حين  يفهمه  ل 
�شليم بركات »يوغل في التجريد ويلتفت اإلى 
فل�شفياً  يوّظف  يجعله  ما  الح�ّشي  ���ش��رورات 

واأ�شلها...  الفكرة  بين  التناق�س  اأو  التناغم 
)جون  الإنكليز  ال�شعراء  م��ن��وال  على  ن�شجاً 
دن، كرا�شو، هربرت، مارفيل( الذين �شهروا 
ال��ح�����ّس ب��ال��ف��ك��ر وردم������وا ال���ه���ّوة ب��ي��ن الهنا 
والهناك... اإلخ«. ترى ما عاقة �شليم بركات 
ن�شج  وكيف  المذكورين،  الإنكليز  بال�شعراء 
على منوالهم؟ حتى لأخال الدكتور اإ�شماعيل 
لم يفهم ل ال�شعراء الإنكليز ول �شليم بركات 

نف�شه.
�شاعر اآخر هو �شوقي بزيع �شُيوقعه اإ�شماعيل 
الإنكليز  الرومن�شيين  ال�شعراء  حبائل  ف��ي 
الغنائي  »ن��م��ط��ه  ع���ن  ال���ح���دي���ث  ف���ي  اأي�������ش���اً 
ال��م��وغ��ل ف��ي ذات��ي��ت��ه« وه���و »ي��دم��ج ال�شردي 
اللغة ن�شجاً  اأم���ام  ال���ذات  ب��ال��درام��ي، وي��ع��ّري 
ومنهم  الرومن�شيين،  ال�شعراء  طريقة  على 
الإنكليزي الكبير ويليام وردزورث« )»الحياة« 
افتتاح  ب�شرورة  اأن��ّوه  وهنا   .)2007 تّموز   11
الإنكليز  لل�شعراء  م�شّغر  ك��ّت��اب  ات��ح��اد  ف��رع 
لأثرهم  ب���ال،  على  يخطر  ل  بما  دي��ارن��ا  ف��ي 
المهلهل  منذ  �شعرائنا  مخّيات  على  البالغ 
ب�شّناجة  وانتهاء  اليتيمة  الق�شيدة  و�شاحب 

العا�شي عمر الفّرا.
 

حقل اأدوني�س ال�شعري
اإ���ش��م��اع��ي��ل م�شاراً  ال��دك��ت��ور  ن��ق��د  ي��ن��ح��و  ه��ن��ا 
م���ن ال��ك��ت��اب��ة ي���ّدع���ي ال��م��غ��اي��رة، ل��ك��ن��ه يخلع 
التجربة  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ري  ال��ت��ع��ال��ي  اأ�����ش����دال 
الأدون��ي�����ش��ي��ة ك��ّل��ه��ا، وي��ح�����ش��ره��ا ف��ي محراب 
مع  ه��و،  فيه  يقف  ال��ذي  والتنزيه  التقدي�س 
العبادية  التبجيلية  والنزعة  ال�شعارات  زخم 
اأنها  اأعتقد  التي  المنكَبين  عري�شة  والُجمل 
اأدوني�س  تجربة  تناول  كيفية  اأ�شا�شاً  تعرقل 
المثاقفة  ه��اج�����س  وت��ح��ت  ح��ق��ي��ق��ي.  ب�����ش��ك��ل 
المزّيف اإلى مازوخية نرج�شية تتبّنى �شياغات 
تحويل  تريد  وم��ت��داول��ة  وموؤ�شطرة  مجتّرة 
بالخبي�س  ثقافي  فيت�س  اإلى  اأدوني�س  اأعمال 
والترقيع اللغوي المكتوب على عواهنه وعن 
اأ�شًا. وما كتابه  الدللي  غير وعي لأ�شا�شه 
هراء  اإل  العربية«  الق�شيدة  عّراف  »اأدوني�س 
نقدي ي�شلح لأن يكون جزءاً �شاد�شاً لم�شل�شل 

»باب الحارة« ال�شوري.
ُيحّب  كما  )ودائ��م��اً  اإ�شماعيل  الدكتور  ي�شع 
والمام�شة  التاريخ  اأدوني�س فوق  ُينادى(  اأن 
ال��ن��ق��دي��ة ب��وع��ي و���ش��ع��ّي ي�����وازي ف���ي العمق 
حركة  ح�����ش��م  ت��ري��د  ال��ت��ي  ال�شلفية  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
حتى  فيه،  �شك  ل  بمطلق  ال�شعري  ال��ت��اري��خ 
ال�شعري،  اأدوني�س  بدا وكاأنه ناطور في حقل 
التي  الأك��م��ة  على  المحافظة  في  م�شتب�شًا 
الحقل  ه��ذا  ح��دود  يحر�س  وه��و  عليها  يقف 
من اأي غزوة مفاجئة. وبدل اأن يكون ال�شاعر 
الملعونة،  ال������روح  و����ش���اح���ب  ال���ن���ار  ح���ام���ل 
�شي�شير هنا بّواباً اأو ناطوراً اأو �شّقاًء في حارة 

ال�شّقائين الكثر.


